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Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya  mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden 
yararlanma hakkına sahiptir.Hastalarımız sunulan hizmetler hakkında bilgilenme hakkına sahiptir.

Bilgilendirme ve Onay Hakkı

Hastalarımız kendilerine yapılan tıbbi tedavi ve müdahaleler hakkında, hastalığın muhtemel 
sebepleri ve nasıl seyredeceği, müdahalenin kim tarafından, nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı 
ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri, bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskleri ile 
hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri, tedaviyi reddetme durumunda ortaya çıkabilecek risk 
ve yararları, kullanılacak ilaçların önemli özellikleri, sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri ve 
gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabilekleri ile ilgili olarak anlayacakları dil ve 
yöntemde bilgi alma hakkına sahiptirler. Hastalarımızın hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma 
hakkı vardır.

Bilgi Almayı Reddetme Hakkı

Hastalarımız yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; kişi, sağlık durumu 
hakkında kendisinin, yakınlarının ya da hiç kimsenin bilgilendirilmemesini talep edebilir.Bu kararını 
yazılı ve imzalı olarak bildirir. Hasta bilgi verilmemesi talebini istediği zaman değiştirebilir ve bilgi 
verilmesini talep edebilir.

Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hastalarımız, tedavileriyle ilgilenen sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve ünvanlarını bilme, 
seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hastalarımız tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve 
kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

1.HASTA HAKLARI
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Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı 

Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak 
üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya 
durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı

Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır. 
Hastalarımıza ait, yasal zorunluluk dışındaki tüm bilgiler, ölümünden sonra bile gizli kalacak 
biçimde hastanemiz tarafından korunur.

Saygı Görme Hakkı

Hastalarımız, her zaman ve her türlü koşulda -hastanemize ismini verirken taşıdığımız duyarlılığın 
en önemli göstergesi olarak- kişisel itibarları korunarak, saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda 
tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

Konsültasyon (İkinci Görüş) İsteme Hakkı

Hastalarımız tanı ve tedavileri konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptirler. Konsültan 
hekim, tedavisini önerir ancak onayı verecek olan hastanın birinci hekimidir.

Dini Vecibeleri Yerine Getirme Hakkı

Hastalarımız -dini farklılık gözetmeksizin- tedaviye engel olmadığı sürece, dini vecibelerini 
serbetçe yerine getirme hakkına sahiptir.

Güvenlik Hakkı

Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. 
Hastaların, ziyaretçi ve refekatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve 
sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır. Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve 
yaşlılar (yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayanlar) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.
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Özel Saygı Hastanesi ne yapmış olduğunuz ziyaretin daha rahat geçmesi için kurumumuzu 
sizlere tanıtmak ve işleyiş hakkında bigi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

 

İÇİNDEKİLER
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Şikayet / Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı

Hasta ve hasta ailesi, verilen hizmetlerden şikayetçi oldukları takdirde; hastanemiz, hasta hakları 
prensipleri içinde konuyu inceleyerek, şikayetin sonuçlandırılması ve sonucun hasta ailesine 
açıklanarak, varsa mağduriyetin giderilmesi için çaba harcar.

Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları

Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme 
hakkına sahiptir.

Bu kitapçık Sağlık Bakanlığı 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği ile Amsterdam Bildirge-
si'nde alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Saygı Hastanesi, özel sağlık sigortaları, SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı mensuplarına 
uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmaktadır.

'Önce Saygı' sloganı ile herkesin insan haysiyetine yakışır şekilde hasta haklarından faydalanması 
gerektiği fikrinden yola çıkılarak kurulan Saygı Hastanesi, yüksek standarttaki hizmet anlayışı ile 
birlikte sunulan ileri tanı ve tedavi yöntemleriyle, toplumun her kesiminden insanları sağlıkla 
buluşturur. 

Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı

Hastalarımız, tıbbi durumlarına göre hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun 
şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurmak hakkına sahiptir.
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2.HASTA SORUMLULUKLARI

BİLGİ VERME

Tıbbı hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam
ve doğru bilgi vermek

ÖNERİLERE UYMA

Hastamız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun 
talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle 
de yükümlüdür.

PLANLANAN TEDAVİYİ REDDETME

Hastamız doktoru tarafından   planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi 
sorumludur.

SAĞLIK KURULUŞU KURALLARINA UYMA

Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

SAYGI GÖSTERME

Hastalarımız, sağlık kuruluşu içersinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, 
ziyaretçi gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davran-
makla sorumludur.

ENFEKSİYON KONTROL

Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm 
önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.
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ÖDEME SORUMLULUĞU

Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur.Demirbaş ve sarf malzemelerine 
kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluğu vardır.

HASTA ZİYARETÇİSİ

Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek 
getirmemesi ,başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması 
sorumluluğu vardır.

***Bu bildiri, Sağlık Bakanlığı 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği ile  Amsterdam Bildirgesi’ nde 
alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

3.ŞİKAYET POLİTİKASI

Ayaktan hasta şikâyet ve öneri / isteklerinin değerlendirilmesi:

Koridor ve Polikliniklerde yer alan Ayaktan Hasta Değerlendirme Anketleri hasta, hasta yakını ve 
ziyaretçiler tarafından doldurulur. Değerlendirilmek üzere anketler görevli hostes tarafından toplanır. 
Bu formlar Hasta Hakları sorumlusu tarafından İstatistiki olarak değerlendirilir ve Hasta hakları 
Komitesine rapor halinde sunulur.
 
Bölümlerde oluşan acil şikâyetler, anında Hasta Hakları   sorumlusuna iletilir.

Hastaların bildirdiği tüm olumsuz görüşler ve öneri / istekler için, Hasta Şikayet/Öneri Formu, 
Hasta/hasta yakını tarafından doldurularak bizzat hasta Hakları Birim Sorumlusu tarafından alınır. 
Yada şikayet kutularında atılan formlar Görevli hostes tarafından belli aralıklarla toplanarak hasta 
hakları birimine getirilir.Hasta Hakları sorumlusu tarafından değerlendirilip, bölüm yöneticisine görüş 
bildirilir.

İlgili yönetici görüş hakkındaki değerlendirmesini en kısa sürede hasta hakları birimine iletir.

Bölüme gelen değerlendirmeler, yeniden gözden geçirilir ve hasta / hasta yakınına,  görüşün geliş 
tarihinden itibaren 7 gün içinde geri dönüş yapılması planlanır.
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Hasta Hakları sorumlusu, alınan tüm olumsuz görüşleri, ilgili bölüm yöneticisine 
en geç 3 gün içinde iletir.

Hasta Hakları  sorumlusu, alınan tüm olumlu görüş ve teşekkürleri, ilgili kişi / bölüme ve
ilgili yöneticiye bildirir.

Yatan hasta şikâyet ve öneri / isteklerinin değerlendirilmesi:

Yatan hasta katlarında yer alan hasta/hasta yakını tarafından doldurulan Yatan Hasta Değerlendirme 
Anketleri her gün hostes tarafından toplanarak Hasta Hakları / Kalite Birimine teslim edilir. Hasta 
Hakları sorumlusu ayın ilk haftası değerlendirmeyi yapar  Genel Koordinatöre ve Kalite birimine 
bildirir Genel Koordinatör tarafından yapılan istatislikler tüm birim yöneticilerine sunulur.

Anketlerde değerlendirmenin yanı sıra,  gelen olumsuz görüş, istek / öneriler ilgililere hemen iletilir. 
Sonuç hakkında hasta / hasta yakınına geri dönüş yapılır.

Ayaktan / yatan hasta memnuniyet oranı aylık olarak rapor halinde  tüm yöneticilerle değerlendirilen 
anketler Hasta Hakları birimince 1 yıl süre ile saklanır.

4.HASTANIN YATIŞ İŞLEMLERİ

Yatan Hastanın servise kabulü, takibi ve taburcu olmasında yapılan işlemlerin genel hatları aşağıda 
tanımlanmaktadır.

HASTA KABUL İŞLEMLERİ
 
-    Doktor hastanın yatışına karar verdikten sonra HASTA YATIŞ ve AMELİYAT BİLGİLENDİRME
FORMU’NU doldurur ve hastayı, yatış işlemlerinin başlatılması için hasta yatış-taburcu birimine 
yönlendirir.

-    Ödemeler konusunda bilgi vermekle yetkili tek bölüm hasta yatış-taburcu birimidir.Otomasyon 
sisteminde hastanın barkotu çıkartılır,ilgili bilekliğe takılarak dosyayla birlikte  hostes eşliğinde 
tarafından servise gönderilir.

-    Hasta mesai saatleri dışında gelmiş ise acil hasta kayıt-kabule yönlendirilir.
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-   Mesai saatleri dışında yatan hastalar ile ilgili işlemler hafta içi akşam 18:00’den sabah 08:00’e 
kadar, cumartesi saat 14:00’den pazartesi sabah 08:00’e kadar acil hasta kayıt-kabul personeli  
tarafından yapılmaktadır.

-    Nöbetçi acil hasta kayıt-kabul personeli  sabahları dosya evrakları ve HASTA YATIŞ VE AMELİYAT 
BİLGİLENDİRME FORMLARI ile birlikte hasta yatış-taburcu sorumlusuna gelir, işlem yaptıkları 
hastalar hakkında  bilgi verir. Hastanın yatış işlemleri ile ilgili yapılan kayıt ve kabulleri Muhasebe 
Süreç El Kitabında belirtilmiştir.

-    Hasta kabul edildikten sonra kat sorumlu hemşiresine bilgi verilir ve hasta hostes eşliğinde ilgili 
servisine gönderilir.

Hastanın Servise Kabulü
 
-    Hastaya  hemşire kendini tanıtır.

-    Servise yatırılan hastaya ilgili Hemşire  tarafından kendisine tahsis edilen oda ,odanın 
servisi (banyo,wc, çağrı zili, kullanacağı diğer eşyalar, santral ve kafeterya hizmetleri) tanıtılır.

-  Hemşire tarafından hastaya yemek saatleri, nöbet değişimleri ve doktor vizitleri 
hakkında açıklamalar yapılır.

-   YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM TALİMATI doğrultusunda hastanın 
ANT (ateş,nabız,tansiyon)’ı alınır. Sonuçlar Hemşire Takip Formuna işlenir.

-    Doktor isteği doğrultusunda hasta muayene için hazırlanır.

YATAN HASTALARDA  GENEL UYGULAMALAR

 -    Yatış işlemleri tamamlanan hasta, hostes tarafından hasta dosyası ile 
servis hemşiresine teslim edilir.
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-   Hemşire öncelikle hastaya, kendisini tanıtır, daha sonra odasını tanıtır, hastane kuralları ve 
uygulamaları hakkında bilgi verir.

-   Hastanın yaşam bulguları, YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM TALİMATI’NA göre alınır, bulgular Hemşire 
Takip Formuna, kaydedilir.

-   Hasta yatış-taburcu birimi tarafından hasta bilgilendirilerek, MUVAFAKATNAME hastaya veya 
yakınına imzalatılır.

-    Hastanın kısa bir anamnezi hemşire tarafından alınır. Hastaya, alerjileri, kronik bir hastalığı, özel bir 
diyeti, sürekli kullandığı bir ilaç olup olmadığı sorulur ve varsa bunlar Ameliyat öncesi hasta hazırlık 
formu’na not düşülür.

-    Hastanın, daha önceden yapılmış tetkikleri olup olmadığı kontrol edilir. Yapılmış olan tetkikleri 
hastadan alınır ve doktora bu konuda bilgi verilir.

-    Hasta  medikal tedavi hastası ise doktoruna, cerrahi hastası ise anestezi doktoruna haber verilir. 

-    Doktor hastayı görerek hastanın anamnezini alıp, doktoru  ANEMNEZ FORMUNA ,
orderını DOKTOR HASTA  TEDAVİ FORMUNA , anestezi doktoru ise ANESTEZİ ÖNCESİ 
DEĞERLENDİRME FORMUNA  kaydeder.

-    Yataklı servis hastalarının yemekleri,diyetisyen tarafından listelenerek hastane yemekhanesi 
tarafından hazırlanmaktadır. Hastalara verilecek mönüler doktor orderına göre olmaktadır.

-    Servis hemşiresi tarafından doktor orderına göre yemekhaneye bilgi verilir. Diyetisyen veya 
yemekhane görevlisi tarafından  ORYANTASYON FORMU doldurulur ve yemekhaneye iletilir.

-    Hasta; doktorunun özel isteği durumunda Beslenme ve Diyet uzmanından 
hasta menüsü konusunda yardım alabilir.

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı 

Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak 
üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya 
durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı

Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır. 
Hastalarımıza ait, yasal zorunluluk dışındaki tüm bilgiler, ölümünden sonra bile gizli kalacak 
biçimde hastanemiz tarafından korunur.

Saygı Görme Hakkı

Hastalarımız, her zaman ve her türlü koşulda -hastanemize ismini verirken taşıdığımız duyarlılığın 
en önemli göstergesi olarak- kişisel itibarları korunarak, saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda 
tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

Konsültasyon (İkinci Görüş) İsteme Hakkı

Hastalarımız tanı ve tedavileri konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptirler. Konsültan 
hekim, tedavisini önerir ancak onayı verecek olan hastanın birinci hekimidir.

Dini Vecibeleri Yerine Getirme Hakkı

Hastalarımız -dini farklılık gözetmeksizin- tedaviye engel olmadığı sürece, dini vecibelerini 
serbetçe yerine getirme hakkına sahiptir.

Güvenlik Hakkı

Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. 
Hastaların, ziyaretçi ve refekatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve 
sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır. Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve 
yaşlılar (yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayanlar) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.
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YATAN HASTALARDA  TETKİK İŞLEMLERİ

-     Tetkik istenen yatan  hastalar için ilgili hekim tarafından doktor istek formları kullanılır. İstekler Tıp 
Plus sistemine girilir ve hastaya ait barkod çıkartılır.Tüplere yapıştırılır ve Hastaneden alınan kan 
örnekleri pünomatik sistemle numune alma talimatına göre labaratuarlara gönderilir.Numune 
labaratuara gönderildikten sonra gelen numune uygunsa sistem üzerinden kabul edilip,çalışmaya 
alınır.Sonuçlar çıktıktan sonra Uz.Dr.onayından geçince hastalara otomatik olarak sms yoluyla 
bildirilir.Ve servis hemşireleride çıkan sonuçları sistem üzerinden görüp çıktı alıp hasta dosyasına 
koyar.

-    Radyolojik tetkik isteklerinde hasta tekerlekli sandalye veya sedye ile ilgili bölüme getirilerek 
sistem üzerinden istek yapılan ilgili radyolojil işlem yapıldıktan sonra yine aynı şartlar ile bir hemşire 
veya personel eşliğinde odasına alınır.Sonuçlar sistem üzerinden onaylanınca görülür.

                                                                   
        LABORATUVAR İSTEK FORMU
        SERVİS RÖNTGEN İSTEK FORMLARI
        ULTRASONOGRAFİ İSTEK FORMU
        PATOLOJİ İSTEK FORMU
        KAN İSTEK FORMU
        KONSÜLTASYON İSTEK FORMU

-     Hastanın doktoru gerektiğinde diğer branş hekimlerinden konsültasyon isteyebilir. Bunun için 
KONSÜLTASYON İSTEK FORMU doldurulur ve hemşireye bildirir.

-    Hemşire tarafından, ilgili hekim konsültasyona çağrılır. Konsülte eden hekim konsültasyon 
sonuçlarını KONSÜLTASYON İSTEK FORMUNA kaydeder.

-    Günde en az bir kez hastanın doktoru tarafından hasta viziti hemşire ile birlikte yapılır. Hastanın 
orderına göre ilaçları, İLAÇ UYGULAMA TALİMATI’NA göre verilir. Hastalara  uygulanan uyuşturucu 
psikotrop ve ilaçlar PSİKOTROP-UYUŞTURUCU İLAÇ TAKİP FORMU ile kayda alınır, bilgisayar isteği 
yapılarak boş ampulleri ile başhemşireye iletilir.
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AYAKTAN HASTA KABUL İŞLEMLERİ

-     Eğer  hastanın hastaneye ilk gelişi ise bankodaki görevli hasta kayıt personeli tarafından hastanın 
kimliği istenerek bilgisayara kaydı yapılır.(TC.kimlik numarası,adı,soyadı,doğum yeri,doğum 
tarihi,adresi telefonu,varsa bağlı olduğu kurumun adı ) Ödeme şekli ( ödemenin kendisi tarafından 
mı bir kurum tarafından mı yapılacağı ) sorulur. Hastanın ilk gelişi değil ise TC si ile bilgilerinin 
kontrolü yapılır. Biometrik uygulama ile hastanın el okutması yapılarak Otomasyon sistemiyle 
hastaya barkotu kesilir.

-    Ödemeler bir kurum veya bir sigorta şirketi tarafından yapılacak ise hasta kayıt kabule ilk kaydını 
yaptırırken muayeneden sonra muhasebe servisine kurum evraklarının ilgili yerlerinin imzalanması 
veya kaşelenmesi gerektiği kendisine mutlaka söylenir.

-    Hastanın özel bir hekim tercihi yoksa, uygun hekim tarafından muayene edilmesi sağlanır.Hasta 
ilgili kata yönlendirilir.Hastaya  yoğunluk, bekleme nedeni ,bekleme süresi vb. konularda bilgi 
verilir.Sırası gelen hasta doktor hasta danışmanı tarafından muayene odasına alınır.Hasta beklemeyi 
kabul etmez ise başka doktora yönlendirilir ya da ücret iadesi yapılır.

-    Durumu acil olan hastalar, hasta danışma elemanlarınca ‘’Acil Servis’’e yönlendirilir.

Tetkik İçin Gelen Hastalar

-    Tetkik için gelen hastalar istek formu ile birlikte hasta kayıt kabule yönlendirilir.
-    Kayıt işlemleri tamamlanan hasta kayıt kabul personeli tarafından ilgili katlara yönlendirilir.
-    Tetkik bölümünde sırası gelince, hasta ilgili birime alınır.

Anlaşmalı Kurum Veya Sigortalı Hastalarda Kabul İşlemleri

-    Anlaşmalı Kurum Hastaları : Ayaktan tedavi anlaşmalı kurum hastaları için bilgisayarda kayıtlı  
kurumlar doğrultusunda işlem yapılır.
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5.YATAN HASTALARDA TABURCU İŞLEMLERİ

Yatan Hastalarda Genel Çıkış İşlemleri
 
-    Doktor hastanın servisten taburcu olmasına karar verir ise hemşire tarafından Hasta Çıkış ve 
Taburcu Eğitim Formunu doldurur, Hastanın Epikrizini yazar ve hemşireye verir. Hastaya ilgili hemşire 
tarafından bilgi verilir.

-    Servis hemşireleri tarafından hastanın evdeki bakım ve tedavisi hakkında yakınlarına veya 
hastanın kendisine bilgi verilir. (Hasta Bilgilendirme ve Eğitim Notları veya Broşür kullanılır.)

-    Hemşire tarafından gün içerisinde taburcu olmaya yakın, YATAN HASTA DEĞERLENDİRME 
ANKETİ FORMU hastaya veya hasta yakınına doldurulması önerilir.

-    Kalan ilaçların nasıl kullanılacağı tarif edilerek hastaya veya hasta yakınına teslim edilir. Ayrıca 
hastaya doktoru tarafından hazırlanan, taburculuk eğitimini ve eğitim görsellerini içeren broşürler 
verilir. Eğer doktor tarafından hastanın kontrole gelmesi talep edilmiş ise hastaya verilen Hasta Çıkış 
Formuna kaydedilir ve hastaya verilir.

-    Tüm kontroller tamamlandıktan sonra Hasta Çıkış ve Taburcu Eğitim Formu ile hasta yatış-taburcu 
birimine yönlendirilir.

-     Hasta taburcu olmadan, ilgili hemşire tarafından, hastanın dosyası eksiksiz olarak kontrol edilir.

-     Hemşire tarafından da yapılan girişler son kez kontrol edilir.
 
Hasta Yatış-Taburcu Biriminde Uygulanan Taburcu İşlemleri

Hastanın tahsilat işlemleri yapılmadan önce tüm bilgisayar girişleri kontrol edilir. Yapılan kontroller 
aşağıda belirtilmiştir.

-    Katlardan Yapılan Girişlerin Kontrolü
 
Yatışı sırasında yapılan doktor konsültan girişleri, ultrason, röntgen, ilaç ve sarf malzeme girişleri 
hemşire tarafından yapılır.
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6.GÜVENLİK BİLGİLERİ

-    Güvenlik Görevlisi, hastanenin “Lobi ve acil giriş kapılarında, hastane yönetiminin belirlediği 
çalışma sistemine uygun olarak çalışır.

-    Güvenlik Görevlisi olağan süreçlerde hastanedeki hiyerarşik yapılanma içerisinde rutin nöbet, 
kontrol ve önleme hizmetlerinin yanı sıra,  ilgili tüm kanun, yönetmelik ve yerleşmiş kuralları baz 
alarak; hastane personeli, hasta, refakatçiler, ziyaretçi ve iş takipçileri ile hastane binaları, tesisatları, 
araç ve gereçleri ile evrakların güvenliğinin sağlanması; yıkıcı faaliyetler ile sabotaj, hırsızlık, yangın 
risklerine karşı gerekli tüm önlemlerin alınıp bu risklerin oluşması halinde gerekli müdahalenin 
yapılması yolundaki hizmetleri yerine getirmekle sorumludur.

-    Güvenlik Görevlisi ayrıca savaş, yangın, afet, kalkışma, eylemli provokasyon vb. olağan dışı süreç 
ve durumlarda da ortamın gereklerine uygun koruyucu güvenlik hizmetlerini de yürütüp hastane 
idaresi ve hastane sivil savunma yükümlüleriyle birlikte koordinasyon içinde arama, kurtarma, 
söndürme, güvenlik sağlama, kontrol yapma ve tahliye gibi aktiviteleri de yerine getirir.

-    Hastane binalarında bulunan yangın alarm sistemleri dâhil tüm güvenlik sistemleri hakkında bilgi 
edinilip bu tesisatların korunması ve çalıştırılması hususunda gerekli duyarlılığı gösterir.

-    Güvenlik Görevlisi, kimlik kartlarını görev sırasında sürekli olarak 
görünür şekilde üzerlerinde taşırlar.

7.HALKLA İLİŞKİLER  / DANIŞMA/HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME

Hastanemizde danışma resepsiyonları bulunmaktadır.Bunlar;

A Blok : 0.KAT  - A 1 GİRİŞ

B Blok : 0. KAT -  1. KAT - B 1 GİRİŞ

C Bblok : -1.KAT  - 0. KAT C 1 GİRİŞ 

Ayrıca,

Acil Girişinde, Ana girişlerde ve Poliklinik Katlarında Hasta Danışma ve 
Hasta Karşılama yönlendirme görevlileri bulunmaktadır.
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-    Özel Sigortalı Hastalar :Ayaktan tedavi hizmeti alacak  özel sigorta şirketi  hastaları  için,  poliçeleri 
doğrultusunda işlem yapılır. Verilen hizmetin belirli bir kısmının  poliçe kapsamı dışında kalması 
durumunda,   hizmet tutarı  ayrıca hesaplanır ve hastadan tahsil edilir.   Hastanın bağlı olduğu sigorta 
şirketinin ödeyeceği  miktar için ise  fiş  kesilir ve hastaya imzalatılarak,  gün sonunda anlaşmalı 
kurumlar fatura hazırlama bölümüne teslim edilir.

-    Anlaşmalı kurum hastaları ve özel sigortalı hastalar için yapılan işlemlerde 
Hasta Kayıt Kabul Bölüm El Kitabı takip edilir.

Sonuç Ve Kontrol İçin Gelen Hasta Kabulü

-    Tetkik sonuçlarını göstermek için gelen hastalar,doğrudan ilgili hasta danışmanı tarafından 
sonuçları ile birlikte ilgili hekime yönlendirilir.

-    Kontrol için gelen hastalar için ilgili bilgisayar kaydına girilir.Kontrol işlemleri yapılır 
ve ilgili kata yönlendirilir.

-    Hasta bilgilerini bilgisayardan gören hasta danışmanı sırası gelen hastayı muayene odasına alır.

 TAHSİLAT İŞLEMLERİ

Verilecek Hizmetler Karşılığı Düzenlenecek Belgeler
 
Tahsilat sonrası hastaya verilecek hizmetler için fiş veya fatura kesilir.

Nakit Ödemeler
 
-    Eğer işlem bedelinin tamamı hastadan nakit olarak alınıyor ise, 
tahsil edilen miktar bilgisayardaki ‘’Nakit’’  kısmından kaydı yapılır.

-    Tahsilat işlemleri tamamlandıktan sonra hastaya ilgili form ve fişi teslim edilir.
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GENEL POLİKLİNİK İŞLEYİŞİ

-    Özel Saygı Hastanesi; kadın doğum, dahiliye, genel cerrah, üroloji,beyin cerrahi,cildiye,göz 
hastalıkları,ortopedi,kardiyoloji,fizik tedavi,noroloji, cocuk vb.  polikliniklerin işleyişinde aşağıda 
verilen bilgiler ışığında hastalarına hizmet verir.

-    Hasta kayıt-kabul işlemleri tamamlanmış hastalar ilgili doktor tarafından muayeneye alınır.

-    Polikliniklerde görev alan hekimler hastanın tedavisi için gerekli tüm tahlil ve tetkikler için tıp plus 
sistemi kullanılır.
 
-    Polikliniğe başvuran ancak herhangi bir sebeple Acil Serviste müdahalesi gerekli olan hastalar 
Acil Servise yönlendirilir.

-    Muayene edilen hastaların ilaç gereksinimlerinin e-reçete sistemiyle medulaya giriş yapılır. Ayrıca 
bir çıktısı kaşeli olarak hastaya verililir. Reçeteye ilaçların adı, dozu ve kullanım şekli yazılarak hekim 
tarafından paraf edilir.

-    Hastanenin İlaç deposundan  yalnızca yatan hastalara ilaç verilir ,poliklinik hastaları 
için ilaç verilmez.

-    Polikliniklerde ilgili hekimin konsültasyon isteği durumunda KONSÜLTASYON İSTEK FORMU 
ilgili hekimce doldurulur ve diğer hekimlerle irtibata geçilir.
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8.FİZİKİ ALANLAR

A BLOK (ESKİ BİNA)

4.KAT   :   YÖNETİM

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

GENEL KOORDİNATÖR

DİREKTÖRLER

İNSAN KAYNAKLARI 

SATIN ALMA

TEKNİK SERVİS

MEDİKAL MUHASEBE

GENEL MUHASEBE

BİLGİ İŞLEM

REKLAM ve PAZARLAMA

İDARİ İŞLER

FİNANS

MİSAFİR SALONU

TOPLANTI SALONU

3. KAT     :
 

Mescit

Yemekhane

2.KAT           :
 

Cerrahi servis

Beslenme ve diyet uzmanı

İşletme Müdürü
 
1.KAT  :   YÖNETİM/SERVİS
 

Yönetim Kurulu Başkanı

Başhekimlik

Başhekim Yardımcıları

Başhemşirelik

Özürlü Hasta Odası

Yazı işleri

Hasta yatış –Taburcu

Tüp geçit

Poliklinikler

Vip Oda

ZEMİN KAT    : 

Hasta kayıt kabul

Labaratuar

Hasta hakları

Kalite Birimi

Transfüzyon Merkezi

Danışma

Poliklinikler

Özürlü wc bay

Bay-Bayan WC

 
BODRUM KAT      1     :

Cerrahi Ameliyathane

Odiometri

Sterilizasyon

Kurumsal Reklam ve Pazarlama

Kazan dairesi –Elektrik panosu

BODRUM KAT      2     :
 

Sığınak-su deposu- Giyinme  
Dolapları

Çamaşırhane
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B BLOK (YENİ BİNA)

8.KAT  :

Sarf Malzeme ve İlaç Deposu

7.KAT :

Kadın Doğum Ameliyathane

6.KAT :

Kadın doğum servisi

5.KAT :

Kadın doğum servisi

4.KAT :

Kadın doğum servisi

Bebek bakım odası

3.KAT  :

Doğumhane

Yenidoğan yoğun bakım

 
2.KAT  :

Poliklinikler /

Yenidoğan işitme testi odası,

1.KAT  :
 
Poliklinikler

Nts odası

Göz ölçüm odası

ZEMİN KAT  :
 
Hasta kayıt kabul

Sağlıklı yaşam  birimi

Ayak sağlığı birimi

Ftr salonu

Özürlü Bayan WC

Bay-Bayan WC

Kafeterya

BODRUM KAT  :
 
Fizik Tedavi ve rehabilitasyon

Fizik tedavi polikliniği
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C BLOK       :
 

2.KAT  :      

Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi

Organ Bağış Birimi

Hasta bilgilendirme

1.KAT  :

Poliklinikler

Emzirme odası

ZEMİN  :

 ACİL

Acil Müşahade

EKG

Enjeksiyon Odası

Müdahale  Odası

Resisütasyon odası

Bay Bayan WC

-1.KAT  :

Radyoloji Polikliniği

BT

MR

Röntgen

Panoromik

Mamografi

Kemik Ölçüm Odası

Endoskopi

Morg

Bay Bayan wc
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