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AKILCI İLAÇ KULLANIMI 

Hastanemize yatış işlemleriniz yapıldığı andan itibaren kendi 
kullandığınız ilaçlarınız varsa lütfen hemşirenize 
bildiriniz.İlaçlarınız Form karşılığında sizlerden  teslim 
alınacak ve Doktorunuz kontrolünde ilaçlarınız 
uygulanacaktır. 

 

Sağlık personeli dışında sizlere ilaç veren veya ilaç tavsiye 
edenlere asla itibar etmeyiniz.Sizler için en doğru ilacı 
hekiminiz belirlemelidir.Sosyal yaşantınızdada Tavsiye 
üzerine ilaç kullanmamanızı rica ederiz. 

SİGARA KULLANIMI 

Hastane içerisinde sigara içilmesi yasaktır 
 

Sigara ciddi hastalıklara neden olmaktadır.Sigara 
kullanıyorsanız ÇINAR hastanesi olarak Sigarayı Bırakmanızı 
tavsiye ederiz.Bu konuda yardım talep ederseniz servis 
hemşirenizi bilgilendiriniz.ÇINAR ailesi olarak sizlere 
yardımcı olabiliriz. 

BİLGİLENDİRME VE RIZA ALINMASI 

Hastanemizde yapılacak tüm işlemler hakkında hastalarımız 
bilgilendirilmekte ve girişimsel işlemler için hasta onayı 
alınmaktadır.Yapılacak işlemler hakkında bilgilendirilmediğinizi 
veya yeteri kadar anlayamadığınızı düşünüyorsanız,lütfen 
Hastahakları Birimi 216dahili hattan ulaşabilirsiniz.                         
GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ;yine giriş katta bulunan hasta 
hakları birimine iletebilirsiniz.              

  

YEMEK SAATLERİ 

Kahvaltı : 06:30 ile 07:30 Öğle Yemeği : 11:30 ile 

13:00 Akșam Yemeği : 17:30 ile 18:30 

ZİYARET KURALLARI:Ziyaret Saatleri: SERVİS:Her 

gün 21.00’a kadar.Yoğun Bakım:11.00-11.30 arası ve 

19.00-.19.30 arası(2 kişi ile sınırlı)YDYB:Emziren anneler 

için,3 saatte bir, emzirmeyen anne ile baba günde bir 

defa.Ziyaret esnasında enfeksiyon riski açısından hasta 

yataklarına oturulmaması gerekmektedir. *10 yașından 

küçük çocuklarınızı sağlığı açısından hastaneye ziyaret  amaçlı 

getirmeyiniz.. 

HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ 

Hasta yatak yanlarında ve lavabolarda hemşire çeğrı butonu 
ve ipi bulunmaktadır.Acil durumda veya Hemşireye ihtiyaç 
duyduğunuz anda hemşire çağrı sistemini 
kullanabilirsiniz.Çağrı yapıldıktan sonar hemşirenin ulaşma 
süresi en fazla 1 dk’dır.Diğer durumlar için lütfen 204 nolu 
dahili hattan Hemşirelik Hizm.Müdürlüğüne ulaşabilirsiniz. 

BANYO KULLANIMI:Hastanemizde 7/24 sıcak su 

bulunmaktadır.Sıcak su bulunmadığı veya arızalı olduğu 

durumlarda Lütfen hemşirenize  bilgi veriniz. 

 
 

tel:03226113030/Fax:03226123031


 
 
 

HASTA SORUMLULUKLARI 
 

Hasta mevcut şikayetleri, sağlık durumu, kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili tüm hususlarda doğru ve tam bilgi vermelidir. 
 

Hasta ilke olarak yetkili hekimi tarafından önerilen tedavi planına ,ilgili tıbbi personelin bakım planlarına uymakla yükümlüdür. 
 

Hasta planlanan tedaviyi reddetmesi halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur. 
 

Hasta acil durumlar hariç sağlık giderlerinin nasıl ödeneceğini hastaneye müracaat aşamasında bildirmekle yükümlüdür 
 

Hastamız ödemesi gereken miktarı kurumun belirlediği sürede ödemekle yükümlüdür. 
 

Hasta,tedavi ve davranışları ile sağlık kuruluşunun kurallarına uymalıdır. 
 

Hasta kurallara uymaması, uyarıları dinlememesi, gerekli tedaviyi yaptırmaması, diğer hastaların rahatsızlığına sebepolması halinde hekimin teklifi ve kurum 
amirinin onayı ile kuruluştan çıkarılabileceği konusunda bilgilendirilmelidir, 

 
Kurallara uyacağını yazılı olarak taahhüt etmelidir, 

 
Sigara kullanma talimatına uymalıdır. 

 
Hasta, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almak zorundadır. 

 
Gürültü,duman,ziyaretçi fazlalığı durumlarında hastane yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır. 

 
Hasta, sağlık kuruluşunun ve diğer kişilerin mallarına zarar vermemelidir. 

 
Bulaşıcı hastalık şüphesi veya teşhisi olan hasta, yetkili hekimin çıkmasında sakınca olmadığını belirten izni olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir. 

 
Hasta, yetkili hekimince uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini veya uygulama yapılmasını,yaşamın sonlandırılmasını 

talep etmemelidir. 
 

Hasta,ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir. 
 

Hasta, kusurlu kullanım ya da kasıtlı olarak sağlık kuruluşunun malzemelerine ve eşyalarına verdiği zarar ve ziyanı tazmin etmelidir. 
 



  

 

 

HASTA   HAKLARI 
Hastalarımız hiç bir din, dil, cinsiyet,ırk, inanç ya da ödeme şekli gözetmeksizin mevcut imkanlardan yararlanma, doktorunu ve sağlık kuruluşunu seçme ve tedavinin 

herhangi bir aşamasında değiştirme hakkına sahiptir. 
Hastalarımız her zaman her koşulda saygılı,nazik,şefkatli ve güler yüzlü bir   ortamda hizmet alma hakkına sahiptir. 

Hastalığı ile ilgili kayıtların ve bilgilerin, güvenliğini ve gizliliğini  isteme hakkına, 
Hasta tedavisi ile ilgisi doğrudan olmayan kişiler ile konuşmayı veya bu kişileri görmeyi reddetme hakkına, 

Görüşme ve muayene aşamalarında, yeterli görsel ve işitsel  gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına, 
Hastaya ait eşyaların korunması ve ek güvenlik isteme hakkına sahiptir. 

Hasta aldığı hizmetler boyunca ilgili  personelin kimliklerini ve görevlerini bilme hakkına sahiptir. 
Hastaya bilgi verilmesinin tıbben uygun olmadığı durumlarda, bilgiyi yasal vasisi isteyebilir. 

Hasta yabancı uyruklu ise, bilgilerin tercüman aracılığı ile verilmesi hakkına sahiptir. 
Hasta sağlık kuruluşunun kuralları çerçevesinde ziyaretçi kabul etme, dışarıdaki kişilerle yazılı ve sözlü  olarak iletişim kurma hakkına, 

Yabancı uyruklu hastalar, ücretini kendisi ödeyerek  tercüman talep etme hakkına sahiptir. 
Hasta tedavisi ile ilgili olarak verilecek kararlara katılma hakkına sahipti .Rızası olmadan araştırma amacı ile çalışmalara dahil edilemez , hastanın bir bedel veya 

başka bir menfaat karşılığı, organ veya dokusu alınamaz, satılamaz.Hastanın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve girişimin acil olduğu durumlarda eğer 
temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa, tıbbi girişim iki hekim kararı ve yazılı onayı ile yapılabilir. 

Hastamız kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzmandan konsültasyon isteyebilir.Konsültasyon sonrası önerilen tedavi ise   hastane 
personelince uygulanır.  Hasta ya da yasal temsilcisi, önerilen tedaviyi reddetme hakkına sahiptir. Hasta ya da yasal temsilcisi, önerilen tedaviyi reddetme 

hakkına sahiptir. 
Hasta, sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği ücretlerin açık ve detaylı faturasını alma hakkına sahiptir. 

Hastalarımız, tedavisine engel olunmadığı sürece kendilerine has kıyafetleri giyme ve inançları ile ilgili görev ve sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek 
alma, ziyaretçi ve refakatçi kabul etme haklarına sahiptir. 

Hasta, sağlık kuruluşu kural ve uygulamaları hakkında bilgilendirilme hakkına sahiptir. Hastalarımız diğer hastaları etkilemeden,kendi sağlığını riske etmeden 
hastane kuralları çerçevesinde dini ibadetlerini yerine getirebilirler.Bedelini ödemek kaydıyla din adamı İsteyebilirler. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ENFEKSİYONLARDAN KORUNMAK İÇİN:  

**Ellerinizi yıkayın 

**Hastayken kendinizi ve hastanızı korumak için , ziyaretinizi kısıtlı tutun 

**Bulaş riski olan durumlarda , maske kullanın 

**El dezenfektanı kullanmayı ihmal etmeyin 

**Doktorunuzun tedavisini tam uygulayın 

**Zorunlu kalmadıkça , çocuk ve bebekle ziyarete gelmeyiniz. 

**Taburcu olduktan sonar , evde pansuman yapmanız gerekir ise hijyen kurallarına dikkate ediniz. 
 

 

 

 

EL  DEZENFEKTANI KULLANIMI 
 

 
                                                                                                                                                  



SOSYAL EL YIKAMA : Günlük su ve sabunla yapılan yıkamadır. ELLERİNİZİ 1)Yemek yemeden once 2)Hastaya yemek yedirmeden önce 3)Tuvalete 
gittikten sonra 4)Hasta bakımına başlamadan önce 5)Ellerin her kirlenmesinde yıkayınız.  



 

DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ 
**Hastanızın yataktan düşmesini önlemek için ,yatak kollarını daima yukarda tutun. 
**Ayağa kalkmak istediğinizde , baş dönmesi ,göz kararması gibi belirtiler var ise mutlaka hemşirenizden destek isteyin.                                               
**Hastanız ameliyat oldu ise , ameliyattan sonraki ilk ayağa kalkma ve yürüme işlemini mutlaka Sağlık personeli eşliğinde yapınız. 
**Odanızın zemini TEMİZLİK sonrası kaygan olabilir, zemin kurumadan ayağa KALKMAYINIZ….. 
 

 
  **Kişisel eşyalarınızı ortada , yerde bırakmayınız, düşmenize sebeb olabilir. 
**Hastanızın servise kabulü sırasında , hemşireniz tarafından odanızın kapısına yeşil yonca figürü asıldı ise , hastanızın düşme riski var demektir.Lütfen 
tüm önerilere uyun ve kapınıza asılan figürü çıkartmayınız. 
 

 
KOL BANTLARININ KULLANIMI :  Hastanede yattığınız sürece , kolunuza takılan kol bandını çıkartmayınız. Kol bandı, hasta güvenliğini sağlamak, Kimlik 
bilgilerinizi doğrulamak ve kontrol etmek için gereklidir. 
   

  



 

***Bebeğinize vereceğiniz en değerli armağan ‘’ANNE SÜTÜ ‘’ dür.  

****NORMAL DOĞUMU VE İLK 6 AY ANNE SÜTÜNÜ ÖNERİYORUZ…. 
 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÖZEL CEYHAN ÇINAR HASTANESİ 
 

 

Acil Şifalar Dileriz……. 

 
Refakatçilerin hastalarına doktor ve hemşireye 
danışmadan yiyecek içeçek getirmesi, hastaları hastane 
ve servis dışına çıkarması yasaktır. 
Hasta odaları ve servis koridorlarında gürültü 
yapılmaması şarttır. 
Hastane içerisinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır. 
ACİL DURUM PLANI: Hastanede kaldığınız sürede, 
herhangi bir ACİL DURUMDA her katta bulunan YANGIN 
ÇIKIŞ merdivenlerini kullanarak hastaneden çıkabilirsiniz. 

 

VİSİT SAATLERİ 

Doktorlarımız Her sabah saat 09:00-10:00 saatleri arasında 
visit yapmaktadırlar.İhtiyaç halinde hekim diğer saatlerde ek 
olarak visit tekrarı yapabilir.Visit sonunda Tedavinizin 
durumu,Tedavi değişikliği,Taburculuk vb. Konularda sizleri 
bilgilendirecektir.Bilgilendirmenin yetersiz olduğunu 
düşünüyorsanız Lütfen tekrar sorunuz. 

GENEL HATIRLATMALAR 

Odanızda yiyecek içecek bulundurmayınız. 
 

Hasta yatakları pozisyon verilebilir özelliktedir.Yatak 
kollarında bulunan düğmelerden , hastanıza pozisyon 
vermede sakınca yok ise rahat edeceği pozisyonu 
verebilirsiniz. Odada bulunan televizyonların 
kumandaları mevcut olup , odanızda kumanda yok ise 
hemşirenizden isteyebilirsiniz. 

 

Yattığınız oda dışındaki odalara girmeyiniz ve diğer 
hastalara dokunmayınız. Dokunmak zorunda kalırsanız 
ellerinizi mutlaka su ve sabunla yıkayınız.Odanızda 
bulunan banyo içindeki tuvaleti kullanabilirsiniz. 

Tuvalet öncesi ve sonrası ellerinizi yıkayınız. 
Odalarınızı temiz ve düzenli tutunuz .Oda girişinde 
bulunan , ısı ve havalandırma düğmesinden ayarlama 
yapabilirsiniz. 
Çöplerinizi siyah poşet takılı evsel atık kutularına atınız. 
Isıtıcı benzeri elektrikli cihazlar kullanmayınız. 
 

Boşa akan su ve yanan elektriği lütfen kapatınız. 

Kıymetli eşyalarınızı yanınızda getirmeyiniz. 

Vizit saatleri ve tedavi saatlerinde lütfen odanızdan 
ayrılmayınız 

 

Hastanede yüksek sesle konuşmayınız. 

 

 

TABURCULUK EĞİTİMİ 

İlgili doktorunuz taburcu olmanıza karar verdikten  
sonra; 

 

Taburculuk eğitiminizi almak üzere hemşireniz ile bağlantı 
kurunuz. Hemşireniz size, hastalığınız ve tedaviniz ile ilgili 
beslenme, varsa ilaçlarınızın kullanımı, günlük yaşam 
aktiviteleri, hastalığına yönelik kullanacağı cihaz ve/veya 
malzemeler varsa bunların kullanımı hakkında bilgi, broşür 
vb. verecektir veya ilgili sağlık personeline yönlendirecektir. 

ATIK YÖNETİMİ 

EVSEL ATIK:Evsel atıklar SİYAH renkli poşetlere atılmalıdır.( 
Yemek artıkları vb.) 

 

CAM ATIK:Geri dönüştürülebilir atıklar MAVİ renkli 
poşetlere atılmalıdır.(CAM VE BOŞ CAM ÜRÜNLERİ) 
KAĞIT ATIK:Geri dönüştürülebilir kağıt atıklar, üzerinde 
KAĞIT ATIK yazan ,KARTON KUTULARA atılır. 

 

TIBBİ ATIK:Hasta vücut sıvısı (kan,idrar,gaita vb.)ile temas 
etmiş olan herşey KIRMIZI Renkteki tıbbi atık kutularına 
atılmalıdır.Bu işlem hastalarımızı enfeksiyonlardan 
korumamız için önemlidir. 

PİL ATIKLAR:Hastanemizde oluşan pil atıklar kesinlikle çöpe 
atılmamalıdır.Bu tür atıkları lütfen servis temizlik görevlisine 
teslim ediniz. 

REFAKATÇİ KURALLARI:Hastanemizde klinik 

doktorlarınız tarafından uygun görülmesi şartı ile 

refakatçi kabul edilmektedir. 
 

Refakatçiler (doktor ve hemşire direktifleri dışında) 
hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdırlar. 

 

Refakatçiler klinik vizitleri ve pansumanlar esnasında 
(özel durumlar hariç) oda dışında beklemelidirler. 

 

Refakatçi değişimleri mümkün oldukça ziyaret 

 


