T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TANITIM REHBERİ

ANABİNA ÜNİTESİ

ÜNİVERSTE ÜNİTESİ

İBDH MERKEZ ÜNİTE

KÖROĞLU ÜNİTESİ
Değerli Hastamız;

Modern tıbbın en zor imkanları ile sağlık hizmeti sunan 340 yatak sayısı ile Türkiye’nin en
iyi sağlık hizmetini vermeyi amaçlayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’ne hoş geldiniz. Alanında uzman ve uzun yıllar sağlık hizmeti sunan deneyimli profesyonel ekibimizle, hastanemize başvuran hastalarımıza misafir yaklaşımı ile hizmet sunmanın gayret ve
çabası içerisindeyiz.
Hastanemizde sunulan hizmet çeşitliliğini anlatmak ve hizmet işleyişini kolaylaştırmak amacı
ile hazırladığımız bu rehberin faydalı olması temennisiyle…
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Tel
: 0374 262 84 45 — 46 — 69 — 70
Fax: 0374 262 84 30—71
E-mail
: bolufth1@saglik.gov.tr
www.boluftreah.saglik.gov.tr

GENEL TANITIM
Hastanemiz Bolu merkezden 5 km. uzaklıkta olup, 415 personel ve 340 yatak kapasitesi ile
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında 1974’ten günümüze kadar hizmet vermektedir. Hastanemiz dört farklı yerleşkeden oluşmaktadır. Ana Bina yerleşkesi 167 yatak 70 oda, Fakülte Ünitesi 153 yatak, 75 odadan , Merkez Ünite 20 yatak 14 oda ve Köroğlu Ünitemiz de ayaktan fizik
tedavi bölümünden oluşmaktadır. Uzman kadrosu, ekipmanı ve ileri teknolojisi ile aşağıda belirtilen birimlerimizde sağlık sorunlarınıza çözüm bulmaktadır.
Ana bina içerisinde 4 adet, Üniversite Ünitesi içerisinde 7 adet, Köroğlu Ünitesi içerisinde 1
adet fizik tedavi salonu, rehabilitasyon salonu ve mekanik egzersiz üniteleri ve merkez ünitede
de 1 adet rehabilitasyon ünitesi mevcuttur. Ana Bina ve Üniversite Ünitesinde bayanlar ve erkekler için ayrı olmak üzere 4 adet termal havuzlarımız bulunmaktadır.
Kas ve romatizmal hastalıklar, kireçlenmeler artroz, beyin ve sinir zedelenmeleri (felç) bel,
boyun fıtığı ve siyatik rahatsızlıkları, iltihaplı romatizma (ankilozan spondilit, romatoit artrit) gibi
hastalıklar için hastanemize başvuran bir çok hastaya hizmet vermekteyiz. Hastanemizde GETAT(Geleneksel Tamamlayıcı Tıp) bölümünde hacamat-kupa, sülük, akupunktur, ozon terapi,
mezoterapi, proloterapi, larva (maggot) uygulaması ve PRP tedavileri yer almaktadır. Bu tedavi
yöntemleriyle obezite, sigara bağımlılığı, depresyon, migren, ağrılı hastalara ilaçsız olarak tedavi
hizmeti sunulmaktadır.

BİRİMLERİMİZ

● Poliklinik

● Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

● Osteodansitometre

● Robotik Rehabilitasyon

● Radyoloji

● El Rehabilitasyon

● Laboratuvar

● Çocuk Rehabilitasyon

● Fizik Tedavi Üniteleri

● Lenfödem Rehabilitasyon

● Mekanik Egzersiz

● GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları) Merkezi

● Magnetoterapi

● Ergoterapi

● Endodiatermi

● Konuşma Rehabilitasyonu

● Lazer

● Denge Eğitimi

● ESWT

● Kaplıca Havuzları

● Klinikler

● Bebek Bakım ve Emzirme Odaları

● Rehabilitasyon Ünitesi

● Evde Sağlık Hizmetleri

● Mescitler

BİRİMLERİMİZ
POLİKLİNİK
Hastanemiz poliklinik hizmetleri saat 09:00 -12.00 ile 13.30 - 16:00 saatleri arasında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroklimatoloji, Dahiliye uzman hekimlerimiz ve GETAT Ünitemiz ile hizmet vermektedir.
Hastanemizde her doktora bir muayene odası düşmekte olup, hastanın istediği doktoru
seçme hakkı vardır. Hastanın en kısa zamanda muayenesi yapılmaktadır. Hasta muayene
sonrası gerekli tüm tetkiklerini yaptırdıktan sonra medikal, yatarak ya da ayaktan tedavi
programına dahil edilmektedir.

BEBEK EMZİRME ODASI
Anne sütünün öneminin duyurulması, emzirmeye teşvik edilmesi amacıyla hastanemizde
yazılı bir emzirme politikası mevcuttur.
Kurumumuzda annelerin bebeklerini rahatça emzirebilecekleri emzirme odalarımız her iki
ünitemizde de (ana bina ve üniversite ünitesi) mevcuttur.
Hastanemize başvuran ve emziren annelere anne sütü ve emzirmenin önemi hakkında
bilgilendirmeler yapılır.
Hastanemize başvuran annelere bebeklerini, bebeğin istediği sıklıkta ve sürede emzirmesi konusunda destek verilir.
Hastanemiz bebek dostu hastane unvanını almaya hak kazanmıştır.

FİZİK TEDAVİ ÜNİTELERİ
Yatarak ve ayaktan tedaviye alınan hastalarımıza fizik tedavi hizmeti ferah ve sıcak bir ortamda, en gelişmiş cihazlarla, konusunda deneyimli ekibimizle verilmektedir. Fizik tedavinin
gerektirdiği tüm cihazlar hastanemizde mevcuttur. Hasta Güvenliğinin sağlanması için, Fizik
Tedavi Ünitelerine hasta kabulü dijital ortamda sağlanmaktadır. Tedavi kalitesinin artması ve
hasta memnuniyetinin hiç eksilmemesi için ekibimiz her geçen gün daha fazla çalışmaktadır.

MAGNETOTERAPİ
Manyetik alan tedavisi; başta kronik yorgunluk, ağrı, baş ağrısı, zayıf bağışıklık, uyku bozuklukları, menstrüasyon ve menopoz problemleri olmak üzere, birçok hastalığın tedavisinde mıknatıslar kullanılarak uygulanan bir manyetik alan düzenleme terapisidir. Pulsatif manyetik alan,
vücut dokularını doğru bir şekilde etkileyerek hücre zarlarının geçirgenliğini artırır. Alternatif bir
teknik olan magnetoterapi, diğer tedavilerle mükemmel şekilde uyumludur. İlaç kullanan hastalar, tedavilerini herhangi bir risk almadan bu terapiyle kombine edebilir.

ENDODİATERMİ
Tedaviye dirençli eklem ağrılarında rutin fizik tedavi programına yardımcı olması amacıyla
kombine edilen yeni bir fizik tedavi yöntemidir.

YÜKSEK YOĞUNLUKLU LAZER TEDAVİSİ
Omuz, diz, bel ağrılarında ve tendinitlerde geçmeyen ağrılarda derin noktalara ulaşan ısı
yöntemi ile kısa zamanda kalıcı tedaviler sağlamaktadır. Hastalar ağrılarında büyük bir rahatlama yaşamaktadır.

ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy)
Vücut dışında oluşturulan şok (basınç) dalgalarının bir aplikatör vasıtasıyla vücudun istenilen bölgesine odaklanmasıyla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Topuk dikeni, aşil tendiniti,
plantar fasciitis, tenisçi ve golfçü dirseği gibi hastalıklarda tedavi edici bir ajandır.

MEKANİK EGZERSİZ
Hastalarımız mekanik egzersiz salonunda günlük egzersiz programlarını fizik tedavi teknikeri eşliğinde yapabilmektedir ve rehabilitasyon salonlarında fizyoterapist eşliğinde her gün birer saat tedavi almaktadır.

REHABİLİTASYON ÜNİTESİ
Rehabilitasyon bölümümüz, doğuştan veya sonradan meydana gelen (hastalık, kaza vb.)
her türlü hareket kaybını en aza indirgemek, mevcut hareket potansiyelini en doğru şekilde, en
üst düzeye çıkararak, hayat kalitesinin arttırılmasını amaçlamıştır. Kas ve iskelet sistemini ilgilendiren nörolojik ve ortopedik (felç, kırık, çıkık, ameliyat sonrası, spor yaralanmaları vb.) hastalıklar rehabilitasyon alanında deneyimli fizyoterapistler tarafından, cihaz yönünden son derece donanımlı olan bölümümüzde yapılmaktadır. Amacımız hastalarımıza fiziksel ve ruhsal yönden en iyi desteği vererek günlük yaşam aktivitelerindeki rahatlığı en üst düzeye çıkarabilmektir.

KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON
Kalp ve damar hastalığı ile kronik akciğer hastalığı olan kişilerin maksimum fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırılması için uygulanan işlemlerdir. Birkaç aya kadar uzayan,
yatak istirahati gerektiren kalp hastalıkları tedavilerinde kardiyak rehabilitasyon ile erken hareket, günlük yaşama daha kolay uyum ve daha az komplikasyon sağlanmıştır.
Hastanemizde Kardiyopulmoner rehabilitasyon koroner arter hastalığı olan kişilerde, koroner arter bypass cerrahisi sonrası, miyokard infarktüsü, kalp yetmezliği ve hipertansiyon varlığında, kalp kapak hastalıklarında, kalp pili sonrası, kalp nakli sonrası gibi bir çok kardiyak durum ve hastalıkta kronik obstrüktif akciğer hastalığı(KOAH), Kistik fibrozis, astım, resriktif akciğer hastalıklarında uygulanmaktadır.

ROBOTİK REHABİLİTASYON
Hastanemizde yürüme yeteneğini kısmen veya tamamen kaybetmiş nörolojik ve ortopedik
rehabilitasyon hastalarında klasik rehabilitasyon uygulamalarının yanı sıra ileri teknoloji Robotik
Yürüme Cihazı ile de rehabilitasyon uygulaması yapılmaktadır. Cihaza entegre sanal gerçeklik
ekranı hastanın adaptasyonunu ve motivasyonunu daha da artırmaktadır. Tedavi alan hastaların hemen hepsinde mutluluk, motivasyon, umut ve özgüvenlerinin arttığı gözlemlenmektedir.
Ana Bina ve Üniversite Ünitemizde yetişkin ve çocuk hastalarımıza hizmet verilmektedir.

EL REHABİLİTASYONU
El ile omuz arasındaki bölgeye uygulanan rehabilitasyona denir. El rehabilitasyonu; ağrı,
yara, ameliyat sonrası elin işlevini yerine getirmek ve ağrıları gidermek için uygulanan tedavi
yöntemleridir. Hastanemizde tedavi için öncelikle alanında bir uzman tarafından elinizin analizi
yapılır ve uygulanacak olan tedavinin şekli planlanır. El terapistleri, sizinle ve doktorunuzla iş
birliği içinde çalışarak kişinin ihtiyacını karşılayacak kapsamlı bir terapi programı uygulanır.

ÇOCUK REHABİLİTASYON
Hastanemizde çocuklarda doğuştan kas koordinasyonu bozukluğu ya da sonradan ortaya
çıkan bozukluklar, iskelet ve kas sistemi dengesinin bozulması gibi durumlarda da pediatrik rehabilitasyon uygulanarak rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olunur. Pediatrik rehabilitasyon ile
çocuklardaki emekleme, yürüyememe, elle kavramayla ilgili sorunlar tedavi edilebilir. Ayrıca serebral palsi hastalıkların tedavisinde de pediatrik rehabilitasyon tedavisi uygulanmaktadır.

KONUŞMA REHABİLİTASYONU
Dil ve konuşma terapisi, konuşma, dinleme, okuma, yazma güçlüğü çeken yetişkinleri ya da
çocukları teşhis amacı ile değerlendiren ve tedavi eden bir alandır. Dil ve konuşma terapisi aynı zamanda yutma güçlüğü çeken kişilerle de çalışma konusunda uzmandırlar.

Çocuklarda Tedavi Edilebilir Tanılar:

● Dil Gerilikleri, Dil Gelişim Bozuklukları ve bunlara bağlı öğrenme problemleri
● Artikülasyon Bozuklukları ve Fonolojik Bozukluklar
● Dizartri, Apraksi, Pediatrik Yutma Bozuklukları
● Kafa Travmaları ve sonrasında gelişen Lisan Bozuklukları
● Sağ Hemisferi ilgilendiren dikkat, hafıza vs. bozuklukları

Yetişkinlerde Tedavi Edilebilir Tanılar:

●Artikülasyon Bozuklukları ve Fonolojik Bozukluklar
● Afazi, Dizartri, Apraksi, Yutma Bozuklukları,
● Kafa Travmaları ve sonrasında gelişen lisan bozuklukları
● Sağ Hemisferi ilgilendiren dikkat, hafıza vs. bozuklukları
● Trakeostomili hastaların konuşma problemleri
● Baş ve boyun tümörleri sonrasında gelişebilen lisan, ses ve/veya yutma bozukluklarının tedavisi
● Demans ve buna bağlı gelişen konuşma-lisan-yutma problemleri
● Nörolojik hastalıklara bağlı olarak gelişen konuşma-lisan-yutma problemleri (Örn: ALS,
MS,Parkinson vs.)

LENFÖDEM REHABİLİTASYONU
Lenfödem; sıklıkla kolların ve bacakların etkilendiği aynı zamanda yüz, gövde, karın veya
genital bölgede de ortaya çıkan vücudun bir bölümünün şişmesi olayıdır. Lenfödem, cilt altındaki dokularda proteince zengin sıvının birikmesi sonucu oluşur ve tedavi edilmediği takdirde
hasta için önemli klinik sonuçlara sebep olur. Sonrasında da bu kronik durum ilerlemeye devam eder.
LENFÖDEM TEDAVİSİ
Tedavinin amacı vücudun belli bölgelerinde var olan şişliği en aza indirmek ve bu azaltılmış
durumu korumaktır. Lenfödem kronik bir süreç olmakla beraber doğru tedavi ve iyi bir bakımla
kontrol altında tutulabilir. Lenfödem tedavisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Hekimi ve
konusunda eğitimli Lenfödem Fizyoterapisti tarafından yürütülmektedir. Tedavi, dört safhadan
oluşmaktadır.
Manuel Lenf Drenajı: Lenf damar sisteminin çalışmasını artıran nazik bir manuel tedavi tekniğidir. Lenfödemde , lenf sıvısı yeniden yönlendirme teknikleri bloke olmuş alanlardan daha
merkezi yerleşmiş sağlıklı lenf damarlarına doğru, oradan da venöz sisteme yönlendirilir. Manuel tekniğin tipi ve sırası her hasta için özel olarak belirlenmektedir. Bu da ödemin aşaması ve
alanına bağlı olarak değişir. Manuel lenf drenajının lenfatik dolaşıma etkisi olmayan diğer masaj teknikleriyle karıştırılmaması önemlidir. Çünkü diğer masaj teknikleri lenfödem için yararlı
olmadığı gibi zararları da olabilir.
Kompresyon bandajlaması : Lenfödem azalsa bile lenfatikler bir daha asla aynı normal yapı
ve çalışma sistemlerini kazanamazlar. Ciltteki elastikiyeti asla bir daha eski haline gelemediği
gibi boşalmış extremitede her zaman yeniden sıvı birikme riski vardır. Yeniden sıvı birikimini
önlemek için efektif/yeterli basınç uygulaması şarttır. Tedavinin fazına göre kısa çekişli bandajlar, bası giysisi, ikisinin birlikte kullanılması ve bandaj alternatifleri uygulamaları uygulanır.
Cilt bakımı: Lenfödem hastalarının cildi oldukça kuru ve enfeksiyonlara karşı hassastır.
Cilt kuru ise çatlakların oluşumuna zemin hazırlar ve bu durum enfeksiyon riskini artırır. Azalmış lokal immün cevap ve artmış difüzyonmesafesi nedeniyle enfeksiyonlar sık görülür. Amaç
:bakteri ve mantar gelişminden ve takip eden enfeksiyonlardan kaçınmak;kuru cilde yeterli nemi uygulamak; hiperkeratozisleri azaltmak ve cildin yumuşaklığını geliştirmektir.

Egzersiz : Lenfödemle mücadelede bütünleyici bölümdür. Manuel lenf drenajı ve kompres-

yon bandajlamasının ardından mutlaka kişiye özel olarak hazırlanan egzersiz programı uygulanmalıdır.

DENGE EĞİTİMİ
Hastanemizde Parkinson, MS, inme, sinir hasarı, kırık gibi çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabilen denge bozukluklarının rehabilitasyonunda robotik ve bilgisayar destekli sistemlerden faydalanılmaktadır. Denge rehabilitasyonu için çeşitli muayene yöntemleri ve standardize edilmiş klinik testler mevcuttur.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Evde sağlık hizmeti hasta ile sağlık çalışanını ev şartlarında buluşturan sağlık hizmetidir.
Hastanemiz Evde Sağlık Hizmeti birimi olarak doktor, hemşire, fizyoterapist eşliğinde yatağa
bağımlı, hareket kısıtlığı olan hastalarımızın tedavisine evde devam edebilmesi için gereken
desteği sağlamaktadır. Ayrıca evde sağlık hizmeti yaşlıların kendi evlerinde ya da çevrelerinde
bağımsız olarak yaşayabilmelerini sağlayarak yaşam kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

ERGOTERAPİ
Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını artırarak bağımsızlığını sağlamaktır. Ergoterapi ünitesinde her yaş grubundan hastalar Ergoterapi tedavisi ile
günlük yaşama hazırlanıyor. Hastalar ünitede yer alan mutfak, yatak odası, banyo ve tuvalet
alanlarında günlük yaşam aktivitelerini çalışıyorlar. Ayrıca ünitedeki el rehabilitasyonu, sanal
gerçeklik rehabilitasyonu ve sürücü rehabilitasyonu alanlarında tedavileri devam ettiriliyor. Ergoterapi kişilerin tüm çevrelerinde (ev, iş, okul, toplum) bağımsızlık kazanmalarına yardım
eder.
Disleksi: Özel öğrenme güçlüğü; okuma, yazma, iletişim, matematik ve hareketleri planlayarak yapabilme gibi becerilerde belirgin bir bozukluğun olması ile kendisini belli eder. Disleksi de
bir çeşit özel öğrenme güçlüğüdür.

ERGOTERAPİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARA HANGİ ALANLARDA YARDIMCI OLUR?

● Yazı yazma ve okuma gibi akademik beceriler
● Görsel algılama
● Kaba ve ince motor beceriler
● Duyu bütünleme (denge ve hareket duyusu, vücut farkındalığı duyusu ve diğer duyular)
● Günlük yaşam aktiviteleri, okul ve serbest zaman aktivitelerinde bağımsızlık ve katılımı artırma
● Dikkat, hafıza, yönetimsel beceriler gibi bilişsel beceriler
● El-göz koordinasyonu
● Motor hareketi planlama ve koordinasyon

GETAT
“Geleneksel ve tamamlayıcı tıp” fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı
koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan,
farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Batı tıbbını destekleyici ve tamamlayıcı yöntemlerdir.
Bu yöntemler sülük tedavisi, kupa (hacamat) terapisi, mezoterapi, ozon tedavisi, proloterapi,
akupunktur ve PRP tedavileridir.

LABORATUVAR
Bölümümüz laboratuvar hekim ve teknisyenleri, ileri teknolojiye sahip cihazlarla, hekimlerimizin tanıda ihtiyaç duyduğu biyokimya, hematoloji, seroloji ve idrar analizlerini yapmaktadır. Tetkik sonuçları hastane otomasyon sistemi üzerinden polikliniklerde doktorlarımız
tarafından görülebilmektedir. Laboratuvar sonuçlarının güvenilirliği düzenli aralıklarla bağımsız kuruluşlar tarafından test edilmektedir.

RADYOLOJİ (Röntgen – Osteodansitometre)
Bölümümüz radyoloji tekniker ve teknisyenleri, iki adet röntgen çekim cihazı (DR) ve iki
adet ileri teknolojiye sahip osteodansitometre ( Kemik yoğunluğu ölçüm) cihazı ile hizmet
vermektedir. Ayaktan ve Yatan Hastalarımızın röntgen ve osteodansitometre çekimleri gün
içerisinde yapılıp, sonuçları dijital ortamda doktor odalarına gönderilmektedir.

KLİNİKLER
Hastanemizde yatarak tedavi olan hastalarımızın, rutin takip ve kontrolleri uzman doktorlarımız eşliğinde yapılırken, onlara mümkün olduğunca ev ortamı sunulmaya çalışılmaktadır.
Dijital uygulamaların, hastanemizde hizmet sunulurken kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber ,hastaların hastaneye geldikleri andan taburcu edilmesine kadar geçen sürede bilgi teknolojileri kullanılmaktadır. Çalışanlar bilişim sistemlerini kullanarak bireyselleştirilmiş sağlık bakımı vermektedir, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedirler.
Yatan hastalarımızın tedavilerini, hasta ve ilaç güvenliğini maksimum seviyede tutabilmek
için, dijital ortamda barkod okuyucu ve tabletlerle, hasta bazlı tedavi uygulamaları yapılmaktadır.

İLAÇ HAZIRLAMA ÜNİTELERİ
Hasta ve İlaç Güvenliği için hastaların yanında getirdiği ilaçların sağlık personeli tarafından
teslim alınması ve yine sağlık personeli gözetiminde uygulanması hasta güvenliği açısından
önemlidir. Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar miktar ve miat kontrolleri yapılarak teslim alınıp,
dijital ortama kayıt edilir. Hekim orderıne göre ilaçlar günlük hazırlanıp kliniklere güvenli bir şekilde transferi sağlanır.

ECZANE
Gelişen teknolojilerin getirdiği faydalar ile beraber sağlıkta hizmet sunumu kolay ve erişebilir olmuştur. Hastanemizde hekimler e-imza ile order vermektedirler. İlaç istemleri dijital ortamdan yapılıp, hasta bazlı ve birim doz olarak hazırlanmaktadır.
Hasta ve ilaç güvenliği maximum seviyede sağlanarak, hazırlanan ilaçların transferi kliniklere güvenli bir şekilde yapılmaktadır.

TERMAL HAVUZ
Hastanemiz Sağlık Bakanlığından ruhsatlı termal havuzlara sahiptir. Uzman doktorlarımızın uygun gördüğü, yatarak ve ayaktan tedavi gören hastalarımız havuz kurallarına ve
tedavi prensiplerine uyarak termal havuzumuzdan yararlanabilmektedir. Termal suyumuz
özellikle romatizmal hastalıkların tedavisi için uygundur. Termal havuzlarımız kadın ve erkek
hastalarımız için iki bölüme ayrılmıştır.

İBADETHANE
Hastanemizin ünitelerinde ayaktan -yatan hastalarımızın, ziyaretçilerin, refakatçıların ve çalışanlarımızın dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için erkek ve bayan
olmak üzere uygun mescitlerimiz bulunmaktadır.

HASTA VE HASTA YAKINLARI DİNLENME SALONU

PROJE VE FAALİYETLER

Yatan hasta kliniklerinde hasta odalarında bulunan televizyonlarda kanal ftr
eğitim videoları yayınlanmaktadır. Ayrıca özel gün ve haftalarda farkındalık eğitimleri verilmekte olup, faaliyetler düzenlenmektedir.

HASTANEMİZDE MİSAFİRİMİZSİNİZ.

PROJE VE FAALİYETLER

Hastanemizde tıbbi tedavinin yanı sıra iyileşmeyi hızlandırmak için, moral
motivasyon günleri düzenlenmektedir.

HASTANEMİZDE MİSAFİRİMİZSİNİZ.

HASTA OLARAK HAKLARINIZ

● Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma
● Her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı
● Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti alma hakkı (mahremiyet hakkı)
● Tedaviyi reddetme, durdurma, rıza çerçevesinde hizmetten yararlanma hakkı
● Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma hakkı
● Dini vecibelerini yerine getirebilme hakkı
● İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık hakkı
● Ziyaretçi ve refakatçı bulundurma hakkı
● Müracaat, şikayet ve dava hakkı

HASTANE KURALLARIMIZ
Hastane hepimizindir. Hasta ve refakatçilerin bu bilinçle hareket etmeleri gerekir. Hastalarımıza en iyi hizmeti verebilmek için aşağıdaki hastane kurallarına tüm hastaların ve hasta yakınlarının uyması gerekmektedir.
● Kahvaltı sabah 07:00 - 08:00 saatleri arasındadır.
● Yemek saatlerimiz öğle 11:30’dan - 13:00’e, akşam 17:30 dan - 18:30 arasındadır.
● Hastanemizden çıkış yapacağınız gün, kahvaltı ve öğle yemeği verilmektedir.
● Odalarda meyve ve ambalajlı yiyecekler haricinde yiyecek bulundurmak yasaktır.
● 08:00 - 09:00 saatleri arası vizit saatleridir. Odalarınızda bulunmanızı rica ediyoruz.

● Doktorunuzun izni olmadan hastaneden ayrılmayınız, yatılı izin yasaktır.
● Gündüz 13:00 - 15:00, akşam 18:00 - 20:00 saatleri arası ziyaret saatleridir. Gerekli durumlarda yönetim tarafından saatlerde değişiklik yapılabilir.
● Acil durumlarda odalarda, banyo-wc’lerde, kaplıca havuzunda ve tedavi ünitelerinde bulunan
hemşire çağırma butonunu (düğmesi) kullanınız. Hemşireye ulaşamadığınız herhangi bir durumda telefon ile “0” ı arayınız.
● Hastanede telefon şarj aleti ve saç kurutma makinesi haricinde elektrikli aletlerin kesinlikle
kullanılması yasaktır.
● Yatan hastalar kurumda kaldıkları sürece çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak miktardan fazla para, kıymetli eşyayı yanlarında bulundurmamaları gerekmektedir. Kaybolan eşyalardan idare sorumlu değildir.
● Havuza girerken mayo, mayonuz yok ise siyah iç çamaşırı ve bone kullanınız.
● Kaplıcada yüzmek, egzersiz yapmak, hareket yapmak zararlıdır.
● Kaplıcada 15 dakikadan fazla kalmayınız. Sağlığınız açısından zararlı olabilir. Kaplıcada daha
uzun süre kalmak için görevli personel ile tartışmaya girilmemelidir.
● Hastalarımızın bileğine taktığımız kol bandı tedavi ve tanı işlemlerinde kontrol amacıyla kullanıldığı için taburcu olana kadar çıkarılmamalıdır.
● Hastane içerisinde sigara içmek kesinlikle yasaktır.
● Hastane yönetmelik ve hükümlerine uymayan, gürültü yapan, binaya, cihazlara eşyalara kasti
zarar veren, yapılan uyarıları dikkate almayan, diğer hastaların şikayet ve rahatsızlığına neden
olan hasta ve hasta yakınları uzman doktor ve başhekim onayı ile kurumdan çıkarılabilirler.

BAŞHEKİMLİK

