
 * Röntgen

*Diyaliz Ünitesi

*Kadın Hastalıkları Ameliyatları,

Sertifikalı, tecrübeli 

personelimizle, 6 adet cihazla 

hizmet verilmektedir. 

Ünitemizde Tv sistemi 

bulunmakta ve hastalarımızın 

hizmetindedir. 

*Hasta ziyaretleri hergün öğlen 12:00 - 13:00 akşam 18:00 - 19:00  

olanlar, hasta ziyaretinde bulunmamalıdır.

saatleri arsındadır.Hasta ziyaretleri bu saatler arasında olmalıdır.

*Hasta ziyareti kısa süreli olmalıdır.

*Ziyaret esnasında; hasta yataklarına oturulmamalıdır.

*Hastane dahilinde tütün ve alkollü içecek kullanılması  yasaktır.

*Hasta odasında tercihen iki kişiden fazlası olmamalıdır.

Hastalardan örnek alımıyla başlayan 

ve raporlandırmayla sonlandırılan tüm 

tetkikler kalibrasyon ve bakımları 

hergün yapılan cihazlarda, tecrübeli 

laborantlar tarafından çalışılmaktadır. 

LABORATUVAR HİZMETLERİ

Hastanemizde 7 gün 24 saat 

röntgen çekimi yapılmaktadır. 

Doğru teşhisin zamanında 

konulmasını ilke edinen 

birimimiz bu doğrultuda 

çalışmalarını yürütmektedir. 

ZİYARETÇİLERİN BİLMESİ GEREKENLER

 * Ultrasonografi

*İdrar - parazit tetkikleri

* Hastanemiz 30 yatak 

kapasiteli bir hastanedir. 

*Kadın Hastalıkları ve 

Doğum *Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları              

*Dahiliye  Kliniklerinde 1 ve 

2 yatak kapsiteli odalarda 

hizmet verilmektedir.

*Ultrason ile Jinokolojik Muayene,

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

*Hasta ziyaretine sağlıkları açısından çocuklar(12 yaş altı) getirilmemelidir.

*Serolojik testler

*Kardiyoloji polikliniği haftada 1 gün

*Diş Polikliniği

*Göz polikliniği haftada 1 gün

Ameliyat planlamaları anestezi ve 

reanimasyon uzmanı 

koordinatörlüğünde ve ilgili hekimlerce 

yapılmaktadır.Hastanemizde açık 

ameliyatlar, kapalı ameliyatlar 

yapılabilmektedir.

AMELİYATHANE

*Biyokimyasal testler

*Mikrobiyolojik testler

YATAKLI SERVİSLER

*Epidural Anestezi(Belden uyuşturma)ile sezaryen,

*Normal Doğum,

*Smear Testi,

*Menopoz Dönemi Takipleri,

*İdrar Kaçırma Ameliyatları

*Diş taşı temizliği yapılmaktadır.

"Yüzünüzle Beraber Dişlerinizde

*Diş protez hizmetleri

Gülsün" ilkesi ile ağız ve diş sağlığı

hizmetlerinin Borçka daki adresi.

*Hastanemiz ameliyathanesi 2 adet 

GÖRÜNTÜLEME VE RADYOLOJİ 

HİZMETLERİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

*Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı,nezle yada herhangi bir bulaşıcı hastalığı

*Diş dolgusu

ameliyat salonu ve sterilizasyon ünite

ACİL SERVİS HİZMETLERİ

DİYALİZ ÜNİTESİ

Hastanemiz acil servisi günün 

24 saatinde hizmet vermekte 

olup,acil serviste EKG birimi, 

Pansuman Odası ve 12 yatak 

kapasiteli hasta gözlem  imkanı 

vardır. Acil servisimizde acil 

muayene ve teadavi işlemleri 

ile ambulans hizmetleri 

sunulmaktadır.

sinden oluşmaktadır.

*Laparaskopik (kapalı) Ameliyatlar,

*NST ile çocuk kalp sesi değerlendirme testi,

POLİKLİNİK VE SERVİSLER

2 Diş hekimi, 1 Diş Teknisyeni ile 

Hafta içi 08:00 - 16:00 saatleri 

arsında randevu ile hizmetinizdeyiz

* Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği

* Dahiliye Polikliniği

* Acil 

*(Ağrı)Anestezi ve Reanimasyon Polikliniği

*İnfertilite (Kısırlık)Tedavisi vb. gibi uygulamar,

Hastanemizde halkımızın hizmetine sunulmaktadır.

*4 adet tam 

donanımlı hasta 

yatağı, 1 adet 

ventilatör, 1 adet 

kan gazı cihazı ile 

hizmet 

vermektedir.

*Diş çekimi * Çocuk Polikliniği

Alanında Deneyimli 

personelimiz ile 24 saat  

kesintisiz hizmet verilmektedir.7 

Hasta odası, 3 sancı  yatağı 

bulunmaktadır.Ayrıca 2 tane 

doğum salonu bulunmaktadır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizde 
*Ultrason ile Gebelik Takibi,

YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
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SAĞLIK BAKANLIĞI 

BORÇKA  DEVLET  HASTANESİ 

 



SAĞLIK BAKANLIĞI

ANNE OTELİ

ARTVİN İLİ KAMU HAS. BİR.GENEL SEK

ACİL MÜŞAHADE ODASI

HASTA ODASI

http://www.borckadh.gov.tr/

MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi)

ALINMAKTADIR.

RANDEVU 

TELEFONLA (182) ARANARAK

HASTANEMİZDE 

BORÇKA İLÇE DEVLET HASTANESİ

"Anne Sütü Her Bebeğin, Emzirmek Her 

Annenin En Doğal Hakkıdır."

İletişim Bilgisi:
Aksu Mah. Sigorta Cad.Borçka/Artvin 08400 
Tel : (466) 415 25 75 Fax : (466) 415 21 26   
Mail: artvindhs3@saglik.gov.tr

T.C.
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SAĞLIK BAKANLIĞI 

BORÇKA  DEVLET  HASTANESİ 
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