
YATAN HASTA REFAKATÇĠ VE  

HASTA YAKINLARI ĠÇĠN 

BĠLGĠLENDĠRME  

BROġÜRÜ 

                                            T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI  

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

ANKARA ATATÜRK  

GÖĞÜS HASTALIKLARI VE  

GÖĞÜS CERRAHĠSĠ  

EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ 

HASTA KĠMLĠK BĠLGĠLERĠNĠN ÖNEMĠ 

Hastanemizde yattığınız süre boyunca sizlere gü-

venli hizmet verebilmemiz için kimlik tanımlama 

bilekliğinizin takılması zorunludur. Bilekliğinizde 

herhangi bir bozulma olması veya kaybolması du-

rumunda hemşirenize bilgi veriniz. 

HEKĠM VĠZĠTLERĠ 

Hekim vizitleri klinik doktorlarının çalışma planı-

na göre değişiklik gösterebilmektedir (kliniğin 

vizit saatleri konusunda hemşireleriniz tarafından 

ayrıca bilgilendirileceksiniz). Hekim vizitleri sıra-

sında genellikle refakatçi bulundurulmamaktadır 

HASTALIĞINIZ KONUSUNDA  

BĠLGĠLENDĠRME 

Hasta/hasta yakınına genel durumu ve tedavi süre-

ci, yapılan tetkikler hakkında bilgilendirme dok-

torlarınız tarafından yapılmaktadır. Bilgi güvenliği 

mevzuatı gereği telefon ile sağlık durumu hakkın-

da bilgilendirme yapılmamaktadır. 

EL HĠJYENĠ 

El hijyeninin sağlanması için lavabo ve tuvaletler-

de bulunan su, sabun ve kağıt havluları kullanınız. 

Elinizde görünür kirlenme yoksa odada ve kori-

dorlarda bulunan el dezenfektanlarını; su ve sabu-

na ulaşamadığınız durumlarda kullanınız (elinize 

bir miktar el dezenfektanı alınız ve kuruyuncaya 

kadar ovalayınız, havlu ile kurulamanız gerek-

mez). Kan ve vücut sıvıları ile temas haricinde 

eldiven giymeyiniz, istemeyiniz. Unutmayınız el-

diven giymek el yıkama yerine geçmez. Ellerinizi 

su ve sabunla aşağıda gösterilen şekilde yıkayınız. 

HASTA ODASI KAPI VE YATAK  

BAġINDA BULUNAN FĠGÜRLER 

Hasta odasının kapısı ve yatak başında bulunan 

figürler hasta ve çalışanlarımız için önemlidir. 

DÜġME RĠSKĠ YÜKSEK HASTA 

TANIMLAYICI FĠGÜRÜ 

Hastanın DüĢme Riski olduğunu göste-

rir.  

Aşağıda gösterilen figürler hastanın bu-

laşıcı hastalığı olduğunu gösterir. Tanımlayıcı fi-

gürler doğrultusunda refakatçiler ve ziyaretçiler 

istenen kurallara uymak zorundadır. Konu hakkın-

da hemşireniz tarafından bilgilendirileceksiniz.                                  

 TUVALET VE BANYO KULLANIMI 

Tuvalet ve banyo fiziki şartlar doğrultusunda, has-

ta odası ve servis bünyesinde bulunmaktadır. Tu-

valet ve banyoların kullanım sonrası temiz bırakıl-

ması rica olunur. Engelli hastalarımız için ayrılan 

odalarda tuvalet ve banyolar için gerekli düzenle-

meler yapılmıştır.  
                 Arka sayfayı çeviriniz▬►   

 KIRMIZI YILDIZ FĠGÜRÜ                        

ÇĠFT KIRMIZI YILDIZ FĠGÜRÜ 

                              

 Hasta ve çevresi ile temastan önce ve  

sonra ellerinizi yıkayınız. Hastanıza   

bakım verirken size verilen önlükleri 

kullanınız. 

 

                SARI YAPRAK FĠGÜRÜ 

 Odaya giren herkes N95 maske takma 

lıdır. Hasta odadan çıkmamalı, çıkacak 

ise cerrahi maske takmalı, oda devamlı 

havalandırılmalıdır. Hasta ve hasta 

çevresiyle temastan sonra ellerinizi 

yıkayınız. 

MAVĠ ÇĠÇEK FĠGÜRÜ 

Hastaya bir metreden az yaklaşacak 

kimseler cerrahi maske takmalıdır. 

Hasta ve hasta çevresiyle temastan 

sonra ellerinizi yıkayınız. 



TIBBĠ CĠHAZ VE ĠLAÇLARIN KULLANIMI  

Hastanın durumuna göre BİBAP cihazı, oksijen 

konsantratörü, kanülü ve nebülizatör gibi cihazlar 

ile inhaler ve nebül formunda ilaçlar gibi bazı ilaç-

ların kullanılması gerekebilir. Bu cihaz ve ilaçların 

nasıl kullanılacağı hemşireniz veya doktorunuz ta-

rafından anlatılacaktır. 

HEMġĠRE ÇAĞRI ZĠLĠ KULLANIMI 

Hastanemizde fiziki şartların uygun olduğu has-

ta odalarında, her yatak başında ve lavabolarda 

hemşire çağrı zili bulunmaktadır. Sizin ve diğer 

hastaların güvenliği açısından lütfen ihtiyaç ha-

linde kullanınız. 

TELEFON KULLANIMI 

Fiziki şartlar doğrultusunda bazı servislerimizde 

hasta odalarında normal telefon, bazılarında ise 

servis bünyesinde ankesörlü telefon bulunmakta-

dır. Hastanemiz santral numarası 0312-5677000 

olup yakınlarınız bu numaradan yattığınız kliniğin 

adını söyleyerek hekim ve hemşirelerinize ulaşabi-

lir. 

SĠGARA BIRAKMA EĞĠTĠMĠ 

Hastane içerisinde alkollü ve uyuşturucu maddeler 

ile sigara kullanılması yasaktır.  Göğüs hastalıkla-

rı hastanesi olmamız ve hastalığınızın tedavi süre-

cine olumsuz etkilerinden dolayı sigara kullanma-

yınız. Sigara ve tütünlü mamulleri kullanmayı bı-

rakmak isteyenler için Sigara Bırakma Poliklini-

ğimiz bulunmaktadır. Alanında yetkin göğüs has-

talıkları uzmanı ve psikologlarımız tarafından hiz-

ACĠL DURUM PLANI 

Herhangi bir yangın ve afet durumunda telaş 

yapmayınız. Hastane yönetimi ve hemşirelerini-

zin talimatları doğrultusunda acil çıkış yönlerini 

gösteren levhaları kullanarak çıkış kapılarına 

doğru hareket ediniz. 

ĠBADETHANE 

Yeni bina -2. katta bay ve bayan, A Blok -2. katta 

bayan, D Blok -2. katta bay mescitlerimiz mevcut-

tur.  

 GÖRÜġ, ÖNERĠ VE ġĠKAYETLERĠNĠZ  

Hastanemizde sunulan hizmetler, hizmet süreçle-

rinde karşılaştığınız sorunlar ya da hastane ve per-

sonel ile ilgili görüş, öneri ve eleştirilerinizi, Dİ-

LEK ÖNERİ KUTULARI, Hasta Hakları Birimi 

ve WEB sitemiz aracılığı ile iletebilirsiniz  

(http://www.sanatoryumdh.saglik.gov.tr).  

 

AKILCI ĠLAÇ KULLANIMI  

 Beraberinizde getirdiğiniz ilaçları hemşirenize 

teslim ediniz.  

 Kullanmakta olduğunuz ilaçlar hakkında hekim 

ve hemşirenize bilgi veriniz.  

 Hekim ve hemşirelerinizin bilgisi olmadan ilaç 

kullanmayınız.  

 İlaçlarınızı hekim ve hemşirelerinizin tarif ettiği 

şekilde kullanınız.  

 Size verilen süreden önce ilaçlarınızı kullanmayı 

bırakmayınız.  

REFAKAT KURALLARI 

Yoğun Bakım Ünitelerinde refakatçi kabul edilme-

mektedir. 

Hastanızın odası dışında diğer hasta odalarına kesin-

likle girmeyiniz. İki kişilik odalarda hem kendi has-

tanız hem de yanındaki hasta ve çevresi ile temastan 

önce ve sonra ellerinizi yıkayınız. 

Hasta mahremiyeti açısından, bayan hastanın yanın-

da bayan refakatçi bulundurmaya özen gösteriniz.  

Size verilen refakat kartını mutlak takınız ve başka-

sına kullandırmayınız.  

Vizit saatlerinde hasta odalarını boşaltınız ve size 

gösterilen alanlarda bekleyiniz.  

Süresi dolan refakat kartlarını (10 gün) servis so-

rumlu hemşiresi ile görüşerek yenileyiniz.  

Hastanızın refakatçiye ihtiyacı kalmaması veya ta-

burcu olması durumunda refakat kartınızı sorumlu 

hemşireye teslim ediniz.  

Hastane malını koruyunuz, zarar verenleri uyarınız. 

ATIKLARIN DOĞRU AYRIġTIRILMASI 

Çevre, hasta ve çalışanların sağlığı için atıkların 

uygun atık kaplarına atılması önemlidir. Hastane-

mizde bulunduğunuz sürece atıklarınızı aşağıda 

belirtilen kutulara atınız. 

Evsel Atıklar; Yiyecek, içecek, 

mutfak atıkları, kanla bulaş olmamış 

hasta bezleri, kanla bulaş olmamış 

idrar torbaları nebul başlığı, oksijen 

hortumları (Siyah poşet bulunan 

kutular). 

Tıbbi Atık; Kanla bulaş olmuş atıklar, izolasyon 

odasından çıkan atıklar (bulaşıcı hastalığı olan 

hastaların atıkları), se-

rum setleri, kullanılmış 

pansuman malzemeleri, 

kan ve kan ürünleri 

(kırmızı poşet bulunan 

kutular). 

Kesici Delici Atıklar; Kesici delici 

aletler, iğne uçları, bisturi, iğne içeren 

diğer kesiciler, kırılmış ampuller (Sarı 

kırmızı, iki renkli plastik kutular) 

Cam Atıklar; Serum şişeleri, camdan 

yapılmış; içecek şişeleri, sürahi, bar-

dak, tabak, diğer cam atıklar (Mavi 

poşet bulunan kutular). 

Ambalaj Atıklar; Kanla bulaş olma-

mış kağıt, karton, mukavva, metal, 

plastik (Mavi poşet bulunan karton 

kutular). 

https://sanatoryumdh.saglik.gov.tr/

