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Hasta ve Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar
 Herhangi bir sebeple servisten ayrılmanız 
gereken durumlarda servis hemşirelerinizi 
mutlaka bilgilendiriniz.

 Refakatçiler koridor ve odalarda hastaları 
rahatsız edebilecek (yüksek sesle 
konuşma, tv izleme vs. gibi) davranışlardan 
kaçınmalıdır.

  Hasta ile ilgili bilgi vizit esnasında doktordan 
öğrenilmelidir.

 4207 sayılı Kanun gereği hastane 
içinde ve yangın merdivenlerinde 
sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

 Hemşire çağrı sistemi ile ihtiyacınız olan her 
durumda hemşireniz yanınızda olacaktır.

 Dini vecibelerinizi yerine getirebilmek için 
A Blok Bodrum Katta bulunan mescidi 
kullanabilirsiniz.

 Sağlıkta Kalite Standartları gereği yatarak 
tedavi gören hastaların yanında ilaç 
bulundurması kesinlikle yasaktır.

 Hastalar, sürekli kullandıkları ilaçlarının 
yanlarında bulunması halinde tümünü  servis 
hemşirelerine teslim etmelidir.

 Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri 
dikkatle dinlemeli ve anlamadığı yerleri 
sormalıdır.

 Hastanın hastane kurallarına uymamasından 
doğabilecek sonuçlardan kendisi sorumludur.

  Hastanemizde yattığınız süre içerisinde 
sizinle ilgilenen servis hemşiresine tüm 
ihtiyaçlarınızı bildirebilirsiniz.
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Dilek ve 
Önerileriniz
» Dilek, öneri ve memnuniyetlerinizi
 Kayıt Kabul Birimlerinde bulunan
 DİLEK-ÖNERİ kutularına atabilir,
 www.davrazyasamhastanesi.com 

adresinden görüş ve önerilerinizi 
online olarak bildirebilir ya da Hasta 
Hakları Birimi’ne başvurabilirsiniz.

Akılcı İlaç
Kullanımı

 İlaçlarınızı sadece hekiminizin uygun görmesi 
halinde ve reçeteli olarak doktorunuzun önerdiği 
saat ve dozda kullanın.

 Hekiminizin bilgisi olmadan başka ilaçlara ve 
tedavi seçeneklerine başvurmayın.

 Başkası için yazılmış ilaçları asla kullanmayın.

 İlaçlarınız hakkında birlikte yaşadığınız 
yakınlarınızı bilgilendirin.

 Kendinizi daha iyi hissetseniz 
bile antibiyotiğinizi 
doktorunuzun önerdiği 
süreden önce kesmeyin. 
Aksi takdirde bakterilerin 
hepsi ölmemiş olabilir ve 
hastalığınız tekrarlayabilir.



Anne Sütü ve Emzirme
 Doğum yaptıktan sonra ilk yarım 
saat içerisinde bebeğinizi emzirmeye 
başlayınız.

 Bebeğinizi ilk 6 ay sadece anne sütü ile 
besleyip daha sonra 2 yaşına kadar da 
uygun ek besinlerle birlikte emzirmeye 
devam ediniz.

 Anne sütü en iyi aşıdır.

 Anne sütü en doğal ve en taze besindir.

 Bebeğinizi her ağladığında 
emzirebilirsiniz.
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Bağımlılık yapan bir maddeden kurtulmak güçtür 
ancak imkansız değildir, kararlılıkla başarılır.

Bırakma denemeniz sırasında başarısızlık söz konusu 
olursa asla kendinize olan güveninizi yitirmeyin. 
Unutmayın her gün binlerce tiryakisi, sigarayı 
bırakıyor ve bu insanlar da en az sizin kadar tiryaki.

Sigarayı Bırakmanızı
Tavsiye Ediyoruz
Sigara tiryakiliği, en öldürücü toplumsal zehirlenme olayıdır. 
Her sigarada vücut için zehirli, tahriş edici, kanser yapıcı ya 
da kanserin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı 4000’den fazla 
kimyasal madde bulunmaktadır. Sigara, akciğer kanserinin, 
en önde gelen sebebidir.

SİGARASIZ SAĞLIKLI
GÜNLER DİLEĞİYLE



EL HİJYENİ
El Dezenfektanı 
Kullanımı
Gözle görünür kirlenme 
olmadığı takdirde ve ellerinizi 
yıkayamadığınız durumlarda 
odanızın duvarında asılı 
bulunan el dezenfektanını 
kullanınız. Ellerinize en az 1 
kez bastırarak el dezenfektanı 
alarak tüm yüzeye dağıtınız ve 
ovarak kurumasını bekleyiniz. 
El dezenfektanını ıslak ve nemli 
ellere uygulamayınız.

Üzerine 
basınız
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Çağrı Zili Kullanımı
Servis hemşirenize ihtiyaç duymanız 
halinde ya da acil durumlarda yatağınızın 
başucunda veya tuvalette bulunan çağrı 
zillerini şekilde gösterildiği gibi kullanınız.

Çağrı zili

Basınız

Çekiniz

Yatak Ayarı

Yatağın baş/ayak
bölgelerini
kaldırır/indirir.



İnternet Kullanımı
İnternet hizmetinden faydalanabilmek 
için servis hemşirelerinizden kullanıcı 
şifre talebinde bulunabilirsiniz.

Tv Ayarı Klima AyarıYangın Merdiveni

Acil durumda
basarak açınız

Açma
Kapama

Açma
Kapama

Kanal değiştirme

Ses ayarı
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Taburculuk 
İşlemleri

 Doktorunuzun hemşirenize 
taburcu olabileceğinizi 
bildirmesi üzerine Yatış/Taburcu 
Birimi’nden çıkış işlemlerinizi 
yaptırabilirsiniz. Yatış/Taburcu 
Birimi, B Blok 1. kattadır.

 Hastanemizdeki tedavi 
sürecinizin sonunda doktorunuz 
tarafından istirahat etmeniz 
öneriliyor ise bağlı olduğunuz 
Sosyal Güvenlik Kurumu 
mevzuatına uygun olarak 
düzenlenmesi gereken Rapor/
İşgöremezlik Belgesinin 
tanzimi için servis hemşirenizi 
bilgilendiriniz.



Ziyaret Saatleri ve 
Kuralları

 Hastanemizde yatan hastalarımızın
 sağlığı açısından son ziyaret saati 22:30’dur.

 Ziyaret saati mümkün olduğunca kısa 
tutulmalıdır. (10-15 dakika)

 Çocukların ziyaretçi olarak hastanemize 
gelmeleri kendileri için sakıncalıdır.

 Hasta odalarında aynı anda çok sayıda 
ziyaretçi bulunması, hastanızın ve diğer 
hastaların sağlığı açısından sakıncalıdır.

 Dışarıdan yiyecek ve canlı çiçek getirilmesi 
hastalarımızın sağlığı açısından sakıncalıdır.

 Ziyaretçiler koridor ve odalarda hastaları 
rahatsız edebilecek davranışlardan 
kaçınmalıdır.

Yemek Hizmetleri
Kahvaltı » 07:00

Öğle Yemeği » 12:00

Akşam Yemeği » 17:30
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A BLOK B BLOK
4.KAT

AMELİYATHANE
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM

4.KAT
YOĞUN BAKIM

DERMATOLOJİ UYG. BİRİMİ
FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ

3.KAT
YATAN HASTA SERVİSİ 

(301-309)

3.KAT
YATAN HASTA SERVİSİ

(2302-2314)

2.KAT
YATAN HASTA SERVİSİ

(201-209)

2.KAT
YATAN HASTA SERVİSİ

(2202-2213)

1.KAT
POLİKLİNİKLER

RÖNTGEN-ULTRASON

1.KAT
POLİKLİNİKLER

YATIŞ TABURCU BİRİMİ
EMZİRME ODASI

ZEMİN KAT
ACİL SERVİS

LABORATUVAR
KANTİN

ZEMİN KAT
POLİKLİNİKLER
KAYIT KABUL

HASTA HAKLARI BİRİMİ
BODRUM KAT

MR-BT 
MESCİD

BODRUM
KAPALI OTOPARK

Refakatçi Koltuğu Hastane Yerleşim Planı

Çekiniz


