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Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi





Değerli Hastalarımız, bu rehberdeki bilgi ve 
düzenlemeler, hizmet sunumumuz hakkında sizi 
bilgilendirmek ve hastanemizde kaldığınız süre 
içerisinde kaliteli hizmet alabilmeniz ve sağlığınızı 
tehdit edebilecek etkenleri ortadan kaldırmak için 
önemlidir. En kısa zamanda sağlık ve memnuniyet ile 
hastanemizden ayrılmanızı içtenlikle dileriz.

Başhekimlik



REFAKATÇİ KURALLARIMIZ

Refakatçi gereksinimine hasta-
nın doktoru tarafından karar 
verilmektedir.

Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlı-
dır.

Kadın Doğum Servisinde yatan 
hastalar için özellikle bayan refa-
katçi kalması istenmektedir.

Refakatçilerin, adlarına düzen-
lenmiş refakat kimlik kartlarını 
sürekli takılı tutmaları gerek-
mektedir.

Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat 
durumu kabul edilmeyecektir.

Refakatçiler istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi 
koltuklarını kullanabilirler.

Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir 
uygulama yapmamalıdır. Refakatçiler hastanın bakımına izin verildiği ölçüde yardım 
edebilirler.

Refakatçiler, hastaneye ait malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına 
zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.

Refakatçiler, ilgili hekim ya da hemşire bilgisi dışında, hastalarını hastane dışına 
çıkarmamalı ve yatağını değiştirmemelidirler.

Refakatçiler, hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.

Refakatçiler, hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye 
danışmadan hastaya hiçbir yiyecek-içecek vermemelidir.
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Refakatçiler, hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve 
diğer hastaları rahatsız etmemelidir.

Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek 
hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.

Refakatçiler, hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber 
vermelidirler.

Refakatçilerin, sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması 
halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.
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Planlanan yatış işleminiz için 
doktorunuzun ilettiği saatte 

hastanemizde, yatacağınız 
serviste olmaya özen gösteriniz.

Servis sekreterleri hem yatış hem 
de taburculuk işlemlerinde

size destek olacaktır. 

Yatış İşlemleri
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REFAKATÇİ İŞLEMLERİ:

Doktorunuzun uygun görmesi durumunda 1 kişi refakatçi olabilir. Refakatçilerin vizit 
saatinde hasta odasından çıkması istenebilir. Refakatçiler kendileri için ayrılmış 
dinlenme koltuklarını kullanabilirler. Refakatçiler bölüm sekreterliklerinden refakatçi 
kimlik kartlarını temin edip hastanemizde yemek hizmetlerinden ücretsiz 
faydalanabilirler. Refakatçiler ve hastalar kurum kurallarına uymaz zorundadırlar.

HASTA VE REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR:

Hasta odaları ve dolapları düzenli olmalıdır.

Hasta odalarında yiyecek bulunmamalıdır.

Hasta odasında varsa tıbbı cihaz dokunulmamalıdır.

Hastalar servis hemşiresinin haberi olmadan asla dışarı çıkmamalıdır.

Hasta ve refakatçilerinin hastane içinde sigara içmeleri yasaktır.

Refakatçiler bölüm sekreterliklerinden temin ettikleri refakatçi kimlik kartlarını 
takmak zorundadırlar.

Dışarıdan doktorun/hemşirenin bilgisi olmadan yiyecek getirilip hastaya yedirilmesi 
doğru değildir.
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Sizlere daha hızlı ve kaliteli

hizmet verebilmemiz için

Randevu alınız

Randevu İşlemleri

ZİYARET SAAT ve KURALLARI 
Hastanemiz ziyaret saatleri hafta içi 19:00-20:00, hafta sonu gündüz 
13:00-14:00 ve hafta sonu akşam 19:00-20:00 arasındadır. Doktoru 
tarafından, ziyaret edilmesi sakıncalı bulunan hastalarımızın yanına 
ziyaretçi alınmamaktadır. Yoğun bakım üniteleri ziyaret saatleri, Yenidoğan 
yoğun bakım ünitesinde kardeş ziyaretçi kabul ilkeri ve çocuk ziyaretçi 
kabul ilkleri hastanemiz ziyaret talimatında ayrıca belirtilmiştir. 10 yaş 
altındaki çocuklar, ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayetleri 
olanlar, bilinen bir enfeksiyon hastalığı olanlar, herhangi bir kronik hastalığı 
olanlar, enfeksiyon olmaya yatkın olan kişilerin (bağışıklık sistemi zayıf) 
hasta ziyareti için başvurmaları sağlıkları açısında sakıncalı olabileceğinden 
hasta ziyaretinde bulunmamaları önerilmektedir. Yoğun bakımda yatan 
hastalar, bulaşıcı hastalığı olan hastalar, bağışıklık sistemi bozuk hastalar 
(kanser tedavisi alan, organ nakli yapılmış, steroid tedavisi alan 
hastalar),doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar (Bu hastalar için 
hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır) ziyaret edilmemelidir.



Kahvaltı Saatleri: 06:30-07:30

Öğle Yemeği Saatleri: 12:00-13:00

Akşam Yemeği Saatleri: 18:00-19:00

Diyabetli hastalar için ara öğün saatleri: 10:00-14:00-21:00

Çocuk Hastalar: 09:00-09:30 / 14:30-15:00 / 21:00-22:00

Yetişkin Hastalar: 09:30-10:00 / 14:30-15.00 / 22:00-22:00

HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ KULLANIMI:

Her yatak başında hemşire çağrı butonu bulunmaktadır. Hemşireye duyulan acil 
ihtiyaçlarda kırmızı butona basabilirsiniz. Ayrıca tuvaletlerde de hemşire çağrı sistemi 
olup acil durumlarda acil hemşire çağırma butonuna ait ipi çekebilirsiniz. 

KAHVALTI VE YEMEK SAATLERİ
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KULLANACAĞINIZ İLAÇLAR

Evden getirdiğiniz ilaçlar hakkında hemşirenize 
bilgi veriniz. Uygulamasına sizi takip eden doktor 
karar verirse hemşire tarafından ilaçlarınız teslim 
alınacaktır. Size tüm ilaçlarınız hemşire tarafından 
uygulanacak olup doktorunuz ve hemşireniz bilgisi 
dışında ilaç almayınız. 

ilaçlarınızı belirlenen süre 
ve miktarda kullanın

Hasta olduğunuz zaman kendi kendinize ilaç kullanmayın.

Önce hekiminize başvurun.

Hekiminizin önerdiği ilaçları, belirlenen süre ve miktarda 
kullanın.
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HASTANEDE YATTIĞINIZ SÜRE BOYUNCA

Odanıza giriş çıkışlarınızda ellerinizi mutlaka yıkayınız.

El hijyenine dikkat etmeyen kişilerin size dokunmasına izin vermeyiniz.

Hasta yataklarına başkalarının oturmasına izin vermeyiniz.

Diğer hasta odalarına ziyarete gitmeyiniz, malzeme ve yiyecek alışverişinde 
bulunmayınız.

Odanıza kalabalık şekilde ziyarete gelinmesine izin vermeyiniz.

Odanızı sık sık havalandırınız.

UNUTMAYIN! HASTANE ENFEKSİYONLARI HASTANEDE DAHA FAZLA KALMANIZA 
NEDEN OLUR!
Hastane enfeksiyonlarından korunmanın en etkili yolu 

ELLERİMİZİ SU VE SABUNLA YIKAMAKTIR
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Telefon Kullanımı: 

Hasta odalarında telefon mevcut olup hasta oda numarası ile telefon numarası 
aynıdır. Hastane içindeki birimlere ulaşmak için bu telefonları kullanabilirsiniz. 
Hastane dışına yapacağınız acil durumlardaki aramalarınız için servis hemşiresinden 
yardım isteyiniz. 

Tuvalet -Banyo Kullanımı:

Hasta odalarında tuvalet ve banyo bulunmakta olup temizliği günlük ve ihtiyaç 
doğrultusunda serviste görevli temizlik personelleri tarafından yapılmaktadır. 
Tuvaletlerinizi temiz tutunuz ve arıza tespit ettiğinizde servis hemşiresine bilgi 
veriniz.
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Hekimin Günlük Vizitleri:

Sizi takip eden doktorunuz 
günlük vizitleri olacaktır. Vizit 
saatleri bölüme göre değişebilir. 
Tedaviniz hakkında gerekli bilgiyi 
vizitlerde tarafınıza iletilecektir. 

Hasta Odası Ve Hasta Yatağı Kullanımı:

Her hasta kendisi için ayrılmış yatağı kullanmalıdır hemşirenin bilgisi olmadan 
hastalar kendi aralarında yatak değişimi yapmamalıdır.

Hasta odaları düzenli olmalıdır. Hasta etajeri üzerinde peçete, kolonya, bardak, su 
dışında malzeme olmamalı diğer tüm malzemeler etajer içinde bulundurulmalıdır.

Oda içindeki fazla hasta eşyası bulunmamalı ve fazla eşyalar hasta dolaplarına 
yerleştirilmelidir.

Oda içerisinde içecek harici yiyecek bulundurulmamalıdır.

Ördek ve sürgüler hasta odasındaki banyolarda muhafaza edilmeli ve yatak altlarına 
konulmamalıdır. 
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HASTA SORUMLULUKLARI:

Genel Sorumluluklar

Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam 
için verilen tavsiyelere uymalıdır. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını 
yapmalıdır.

Sosyal Güvenlik Durumu

Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında 
bildirmek durumundadır. Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi)vizesini 
zamanında yaptırmak zorundadır.

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi 
görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri tam, 
eksiksiz vermelidir.

Hastane Kurallarına Uyma

Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. Hasta 
Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu veya sigorta şirketince belirlenen sevk 
zincirine uymalıdır. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık 
çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık 
tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili 
yere bildirmesi gerekir. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin 
haklarına saygı göstermelidir. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları 
karşılamakla yükümlüdür.

Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri 
sormalıdır. Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz 
konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir. Hasta sağlık bakım ve taburculuk 
sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir. 
Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı 
doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.
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HASTA HAKLARI

01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Hasta Hakları 
Yönetmeliği'ne istinaden, KSU Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden 
sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı: 
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine 
yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Bilgilenme ve Bilgi İsteme Hakkı:
KSU Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde verilen her türlü hizmet ve 
imkanın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü 
veya yazılı olarak istemeye,

Kuruluşu ve Personeli, Seçme ve Değiştirme Hakkı:
Sağlık kuruluşunu, hizmet verecek doktorların ve personelini seçme ve 
değiştirmeye, söz konusu personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye,

Mahremiyet Hakkı:
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya,

HAKKINIZ VAR!
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Planlanan Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı:
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının 
alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

Güvenli Ortam Hakkı:
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı:
Hastanemizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini 
vecibelerini yerine getirmeye,

Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı:
Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş 
bir ortamda; saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şeatli sağlık 
hizmeti almaya,

Ziyaret Hakkı: 
KSU Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından belirlenen usul ve
esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye

Refakatçi Bulundurma Hakkı:
Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun 
görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

Müracaat, Şikayet 
ve Dava Hakkı:
Hakların ihlali halinde, 
mevzuat çerçevesinde 
her türlü başvuru, 
şikayet ve dava 
hakkını kullanmaya,

Sürekli Hizmet 
Hakkı:
Gerektiği sürece 
sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaya hakkı 
vardır.

12

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 444 9 588 



SİGARAYI BIRAKMA:

Sigara ve tütün ürünlerinin dumana maruz kalmak, sağlık için ciddi tehlikeler oluşturur 
ve bu dumana maruz kalmanın güvenli bir düzeyi yoktur. Tıbbı ve bilimsel araştırmalar, 
tütün dumanının akciğer kanseri, kalp hastalıkları, astım krizleri, akciğer yetmezliği 
gibi ciddi hastalıklara yakalanma tehlikesinin arttırdığını göstermektedir.
4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde 
hastanemiz kapalı alanlarında sigara kullanımı yasaktır. 

ACİL DURUM PLANI   

Acil durumlarda paniğe ve karışıklığa engel olmamak için serviste bulunan sağlık 
personelinin sizi yönlendirdiği şekilde talimatlara uyunuz

SİGARANIN 
ESİRİ 

OLMAYIN!

Sağlıklı Bir Yaşam İçin 
Yeni Bir Başlangıç Yapın 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 444 9 588 



Hasta Güvenliğini Sağlama ve Düşmeyi Önleme Tedbirleri

Hastaneye gelmeden önce düşmeyle ilgili bir sağlık sorununuz olduysa hemşirenize 
mutlaka bilgi veriniz.

İhtiyacınız olduğunda sağlık personeline ulaşmak için hemşire çağrı düğmesini 
kullanınız.

Doktorunuz veya hemşireniz yanınızda bir refakatçiniz olmadan ayağa kalkmanızın 
riskli olduğunu belirttiyse ayağa kalkarken kesinlikle yardım alınız.

Kaymayan ayakkabılar ve kaymayan çorap-terlik kullanınız. Kıyafetlerinizin takılıp 
düşmenizi sağlayacak uzunlukta olmadığından emin olunuz.

Odanızda yere her hangi bir şey döküldüğünde personele haber veriniz.

Eğer baston, koltuk değneği kullanmanız gerekirse uzanabileceğiniz uzaklıkta 
olmasına dikkat ediniz.

Hareket etme ya da yürüme alanınızda takılmanıza neden olabilecek gereksiz eşya 
bulundurmayınız.

Yatağa oturup kalkarken yatağın kilitlerinin kapalı olduğundan emin olunuz.

Şikayet , Dilek ve Önerileriniz:

Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Hastanemizden hizmet aldığınız süre 
içeresinde; yapmak istediğiniz bildirimler için hastanemiz çeşitli alanlarında 
bulunan dilek, şikayet öneri kutularını, web sayfamız http://hastane.ksu.edu.tr 
adresini kullanabilirsiniz. Anket yapan görevlilerimize görüş ve önerilerinizi 
bildirebilirsiniz. Poliklinik binamızda bulunan Hasta İletişim Birimine doğrudan 
başvurabilirsiniz. 
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Taburculuk İşlemleri:

Tedaviniz tamamlandığında doktorunuz tarafından taburcu edilirsiniz. Bu zamanı size 
doktorunuz bildirecektir. Taburculuk işlemleri servis sekreterleri tarafından 
tamamlandığından sizin herhangi bir işlem yaptırmanıza gerek yoktur. Taburcu 
olurken dikkat etmeniz gereken hususlar, kontrol zamanı, kullanacağınız ilaçlar gibi 
hususlarda bilgi verilecektir. Hasta taburculuk özeti(epikriz )taburculuk işlemleri 
sonrası hastaya verilir. 

Organ Bağışı Nedir?

Kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve 
organların başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir.

Kimler Organ Bağışında Bulunabilir?

18 yaş ve üstünde olup akli dengesi yerinde olan herkes; Sağlık Müdürlüklerine, 
hastanelere, organ nakliyle ilgili dernek vakıf ve kuruluşlara başvurarak doku ve organ 
bağış belgesi alabilir. Hastanemizde de Organ Bağış Birimi mevcut olup istediğiniz 
takdirde daha detaylı bilgi alabilirsiniz. 

Bir Organ Bağışla!

Bir Hayat Armağan Et!

Bir organ

Bir bağış
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