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                      Ladik Devlet Hastanesi 

 

 

                    
   

     LADİK DEVLET HASTANESİ 



  

             Ġlçe  Devlet hastanesi  1959 yılında hizmete açılmıĢ, 1984           
yılına kadar sağlık merkezi olarak hizmetini sürdürmüĢtür. 1984              
yılında ise 20 yataklı hastaneye dönüĢtürülmüĢtür. Sağlık Bakanlığı        
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü‟nün 13/04/2009 tarih ve 15027          
sayılı kararı ile hasta yatak sayısı 25 olarak tescil edilmiĢtir.  17/12/2014 
yılında 30 yataklı olarak tescil edilmiĢ olup bu tarihten itibaren 30 yatak 
kapasitesiyle hizmet vermeye devam etmektedir. Hastanemizde Acil Ser-
vis , Dahiliye Polikliniği,  Aile Hekimliği Polikliniği, DiĢ Polikliniği, 
Laboratuar, Röntgen ve Diyaliz hizmetleri verilmektedir. Hastanemiz 
bünyesinde Ekim 2015 „te faaliyete girmiĢ olan Hemodiyaliz Ünitesi 
mevcut olup Ģuan Diyaliz Ünitemiz 5 Hemodiyaliz Makinesi (4 „ ü Nor-
mal, 1 „ i    Hepatitli Hastalar için) ile Diyaliz hastalarına hizmet ver-
mektedir.  



          

 

HASTANE 

-1. KAT 

 

·MORG  

·MESCĠD  

·ECZANE  

·ARġĠV  

·ÇAMAġIRHANE  

·MEDĠKAL DEPO  

·SARF DEPO 

 ·SU DEPOSU  

·YEMEKHANE 

 

ZEMĠN KAT 

 

·ACĠL SERVĠS 

 ·LABORATUVAR 

 ·RÖNTGEN  

·HASTA KABUL 

. HASTA HAKLARI BĠRĠMĠ 

 

  

•DAHĠLĠYE POLĠKLĠNĠĞĠ 

 •AĠLE HEKĠMLĠĞĠ POLĠKLĠNĠĞĠ 

 •KARġILAMA-DANIġMA-YÖNLENDĠRME BĠRĠMĠ 

1.  KAT 

 

·YATAKLI SERVĠS 1 

 ·YATAKLI SERVĠS 2 

. PALYATĠF BAKIM KLĠNĠĞĠ 

 ·TOPLANTI ODASI  

. KALĠTE BĠRĠMĠ 

·EĞĠTĠM BĠRĠMĠ 

  

·ENFEKSĠYONLARIN ÖNLENMESĠ  

·DOKTOR ODASI 

 ·HEMġĠRE ODASI 1  

·HEMġĠRE ODASI 2 

  

                                                                                                         2.  KAT 

 

·BAġHEKĠMLĠK  

·ĠDARĠ VE MALĠ HĠZM. MÜDÜRÜ 

 ·MÜDÜR YARDIMCISI  

·AYNĠYAT SAYMANI  

·MUTEMETLĠK 

 ·TĠG BĠRĠMĠ 

 ·AMELĠYATHANE 

  

·Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ BĠRĠMĠ  

·FATURA BĠRĠMĠ  

·SATINALMA BĠRĠMĠ 

 ·PERSONEL ÖZLÜK BĠRĠMĠ  

·ĠSTATĠSTĠK BĠRĠMĠ  

·ÇALIġAN HAKLARI VE GÜV. BĠRĠMĠ  

DOĞUMHANE 

 

 



 

 
Değerli Vatandaşlarımız; 

 

     Ladik Devlet Hastanesi olarak 
ilkemiz, 

       Hasta memnuniyeti amacı güde-
rek, güler yüzlü çalışanlar ile mo-
dern, Tıbbi Teşhis ve Tedavi yön-
temlerini uygulayarak halkımıza hiz-
met sunmak, tüm ihtiyaç ve beklen-
tilere cevap vermektir. 

       Hastalarımıza sağlık hizmeti 
sunarken insan haklarına saygılı, 
Hasta çalışan memnuniyetini en üst 
düzeyde tutmak hedefimizdir.  

HASTANE YÖNETİMİ 

           Hastane Yönetimi 

 

 

LADİK DEVLET HASTANESİ 

 

Adres: Akpınar Mahallesi Gazi Caddesi 

LADİK/SAMSUN 

Tel: 0362 771 41 44   

Fax: 0 362 771 25 55-28 38 

E-mail: samsundhs8@saglik.gov.tr 



VĠZYONUMUZ 

    Sağlık hizmeti sunumunda kalite standartlarını yakalayarak  
hasta memnuniyetini yükseltmek ve toplumun özlediği, güvendiği 

bir hastane olmaktır. 

  

MĠSYONUMUZ 
       Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini kaliteli, etkin  
biçimde gerçekleĢtirerek, birey ve toplum sağlığını korumak,         
çalıĢanlarımızın huzurlu ve verimli çalıĢmalarını sağlamaktır. 

  

DEĞERLERĠMĠZ 

Hakkaniyet: ÇalıĢmalarımızda eĢit, adil ve Ģefkatli davranırız.  
Bilimsellik: Hizmetleri bilimsel gerçeklere uygun ve teknolojik     
imkanlardan yararlanarak planlar ve uygularız.                                      
Ekip ÇalıĢması: Birbirimizi destekleriz. Farklı insan ve düĢüncelere 
saygı duyar, tek bir vücut gibi çalıĢırız. 
Çevre Dostluğu: Sağlıklı insan için sağlıklı çevre gerektiği bilinci ile 
çalıĢır ve gereğini yaparız. 
ĠĢ Ahlakı: Etik kurallara uyar; eĢitlik, güvenirlik ve dürüstlüğü esas 
alırız. 
Kalite: Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar doğrultusunda 
iyiye güvenli hizmeti sunarız. 
Rehberlik: Sağlık sektörüne yön veren, denetleyen ve kontrol eden 
bir yönetim anlayıĢını benimseriz. 
Sosyal Sorumluluk: Toplumun sağlık yapısı ve genel sağlık          
sorunları dikkate alınarak sağlığın teĢviki ve geliĢtirilmesi ile ilgili 
programlar düzenleriz. 
HoĢgörü: Din, mezhep, ırk ayrımı gözetmeksizin hastalarımıza     
hizmet vermekteyiz. 
Mahremiyet: Hastalarımızın dini inançlarına saygılı olup, gizlilik 
söz konusu olduğu durumlarda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. 



*VatandaĢlık kimlik belgenizi yanınızda getiriniz. 

*Kayıtlarda öncelik MHRS randevusu ile gelen            
hastalardadır. 

*Önce bilgisayar kaydı yapılmak üzere “Hasta Kabule” 
uğrayınız. 

*Kaydınızı yaptırınız. 

*Kayıt sonrası size verilen barkodla muayene            
olacağınız polikliniğe uğrayınız. 

*Muayene için size verilen barkottaki randevu sıranızı 
bekleyiniz. 

*Poliklinik oda kapılarında bulunan monitörlerden sıra 
durumunuzu takip ediniz. 

*Ücretli muayene olacaksanız vezneye uğrayarak, muayene ücretini yatırınız ve size verilen  

evrakla muayene olacağınız polikliniğe uğrayınız. 

*sürekli kullanılan ilaçlar,vitaminler,aspirin ve bitki tedavilerinin hekim tarafından  

bilinmesi,doğru teĢhis ve tedavinin sürekliliği açısından çok önemlidir. Bu nedenle söz  

konusu ilaçlarınızı muayene esnasında hekime gösteriniz. 

*Yakın tarihte yaptırılan tetkikleri de ( kan,röntgen, tomografi vb.) muayeneye getiriniz. 

*Sıra beklerken poliklinik odasının kapısında durmak, sürekli sıra sormak     hekim ve veri  

giriĢ personelini de oyalayacağından zaman kayıplarına yol açmaktadır. Bu yüzden  

görevliler bu tip sorularla gereksiz yere meĢgul  edilmemelidir.  

Yurt DıĢı Sigortalıların, poliklinik müracaatı yaparken yurt dıĢı iĢçi hizmetleri servisinden  

imzalı, hasta muayene kağıdı ve tedavi kartını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Bu  

kiĢiler, ilk müracaatta belgelerinde herhangi bir eksiklik yoksa, hasta katılım payı ödemesi  

 için vezneye yönlendirilir.  

 

*Polikliniklerimizin çalıĢma saatleri : 

09:00-12:00,13:30-16:00  

NASIL MUAYENE OLABİLİRİM?  



ĠNTERNETTEN RANDEVU ALMA  

ĠġLEMLERĠ 
 

a.Ġnternetten Randevu Alma (MHRS) 
    Muayene olmak istediğiniz hastanenin 
web adresine ya da www.mhrs.gov.tr   
adresine giriniz. «RANDEVU AL»      
butonuna tıklayınız. Görünen ekranda 
TC kimlik numaranızı ve parolanızı    
doldurarak sıra alabilirsiniz. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

b. Alınan 
Randevuyu Ġptal Etme 

          Merkezi Hastane Randevu Sistemi 
ekranına TC kimlik numaranızı ve parola 
ile giriĢ yaparak  « Randevu GeçmiĢi» 
kısmına tıklayınız. Daha önce almıĢ      
olduğunuz randevuyu iptal etmek için,   
« iptal etmek istediğiniz randevu»        
butonunu seçerek tüm randevu bilgileri-
ne eriĢebilir ve randevu iptal iĢlemini bu 
kısımdan yapabilirsiniz. 

 
 

TELEFONLA RANDEVU ĠġLEMLERĠ  

( ALO 182) 

 
 

 

     Ev, iĢ, ankesör ve cep telefonlarından 
Sağlık Bakanlığı‟na bağlı «ALO 182» 
çağrı merkezini arayarak randevu alabi-
lirsiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ev,iĢ, ankesör ve cep telefonlarından 
Sağlık Bakanlığına bağlı «ALO182»  
çağrı merkezini arayıp, T.C kimlik numa-
ranızı,iptal etmek istediğiniz randevunun 
tarih ve zamanını bildirerek randevunu-
zun iptalini sağlayabilirsiniz. 
 

 

a.Telefonla Randevu Alma 

b.Alınan Randevuyu Ġptal Etme 

http://www.mhrs.gov.tr/
http://www.mhrs.gov.tr/
http://www.mhrs.gov.tr/


       Hastanemizin Acil Servis giriĢinde ve poliklinik giriĢinde           
bulunan hasta karĢılama ve yönlendirme personelimiz; hastanemize 
gelen engelli, yaĢlı, kimsesiz ve yardıma muhtaç (sedyede,tekerlekli 
sandalyede v.b) hastalara öncelikli olarak refakat ederek hizmet         
almalarını kolaylaĢtırmaktadır. 

          KarĢılama ve yönlendirme görevlisi, diğer personellerden           
ayırabileceğiniz kıyafet giyer ve yaka kartı takar. 

 

 YaĢlı ve engelli hastalar için yapılan uygulamalar:  

•Acil giriĢinde uygun ölçülerde rampa bulunmaktadır. 

•Poliklinik giriĢinden hasta karĢılama ve yönlendirme bankosuna          
kadar görme engelliler için yol izi mevcuttur. 

•Acil servis giriĢinde yeterli sayıda tekerlekli sandalye ve sedye          
bulundurulmaktadır.  

•Polikliniklerimizde ve acilde engelli ve yaĢlı hastalar için oturma 
alanları ayrılmıĢtır. 

•Poliklinik hasta kabul bankolarında engelli ve yaĢlı hastaların hizmet 
alma önceliği olduğu belirtilmiĢtir. Öncelikli kayıt yaptırmaları ve 
öncelikli muayene olmalarını sağlamak amaçlanmıĢtır. 

•Acil Serviste engelli hastalar için kiĢisel temizlik alanı(wc, lavabo) 
bulunmaktadır.  Servis hasta odalarındaki tüm kiĢisel temizlik alanı
(wc, lavabo) yaĢlı ve engelli hastaların kullanımına göre düzenlen-
miĢtir. Asansörlerimizde görme engellilerin okuyabileceği numara-
landırma ve sesli uyarı mevcuttur. 

•Otoparkta engelli kiĢilere ayrılmıĢ park alanları bulunmaktadır. 

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME HİZMETLERİ  



 HEKĠM SEÇME HAKKI 
 En temel Hasta Haklarından olan hastanın 
sağlık kuruluĢunu, personeli seçme, tanıma ve 
değiĢtirme hakkının uygulanabilmesi için He-
kim Seçme Hakkı bulunmaktadır. Her hekime 
ait poliklinik bulunmaktadır.  
 



 

 

Acil servisimizde; 

 2 Adet muayene Alanı, 1 Adet resüsitasyon odası, 1 Adet Enjeksi-

yon, pansuman ve Cerrahi Müdahale odası 6 adet müşahede Has-

ta yatağı, hasta bekleme alanı, hasta kabul birimi, danışma ve 

yönlendirme birimi ile güvenlik birimi bulunmaktadır. 

 Acil Servisimizdeki tüm birimler 24 saat  hizmet  vermektedir. 

 Hastanemiz Acil Servisine başvurduğunuzda, Karşılama-Danışma 

ve Yönlendirme Biriminden her konuda yardım talep edebilirsiniz. 

 112  Birimimiz 24 saat hizmet vermektedir. 

 Acil servis alanında bulunan tekerlekli sandalyeleri Hasta Bakım 

Personeli yardımıyla kullanabilirsiniz. 



Hastane Binamızdaki Acil Servis Alanı-

mız son teknolojiyle donatılmış olup, 

Hastalarımıza modern bir şekilde hiz-

met sunmaktadır. 

         Acil Servisimizde yer alan Resü-

sitasyon  Odamıza Şifreli kapı   sistemi 

ile giriş yapılıp,  Personel     Harici kişi-

lerin girişleri engellenerek Hastalarımı-

za etkili ve doğru müdahalelerin     ya-

pılması hedeflenmiştir. 

Acil Servisimize başvuran             

Hastaların ve   Hasta yakınlarının 

işlemleri devam ederken               

bekleyecekleri alanlar konforlu      

mobilya ve televizyon sistemi ile 

donatılmıştır. 



 Hastanemize başvurduğunuzda, Poliklinik alanında ve Acil Servis alanında bulunan 

Karşılama-Danışma ve Yönlendirme Biriminden yardım alabilirsiniz. 

 Hastanemizde 2 Dahiliye, 1 Aile Hekimi  ve 1 Ağız Diş Sağlığı Polikliniğimiz Hizmet 

vermekte olup, 2  Dahiliye Uzmanı, 1 Aile Hekimi  Uzmanı, 3  Diş Hekimimiz bulun-

maktadır. 

 Randevu almak istediğiniz Polikliniği MHRS sistemi üzerinden veya 182 MHRS       

Danışma hattını arayarak öğrenebilirsiniz.  

     Polikliniklerimizin çalışma saatleri: 

     Dahiliye ; 09:00-12:00, 13:30-16:00 

     Aile Hekimi: 09:00-12:00,  13:30-16:00 

     Diş Polk; 09:00-13:00, 13:00-16:00 

 



Aile Hekimliği polikliniğimiz hafta içi 

her gün hizmet vermekte olup, hasta 

mahremiyeti göz önünde bulunarak 

dizayn edilmiştir. 

Dahiliye Polikliniğimiz hafta içi her 

gün hizmet vermekte olup,                 

Hastalarımızın mahremiyeti göz 

önünde bulunarak dizayn edilmiştir. 

Diş Polikliniğimizde 3 Adet diş üniti           

bulunmakta olup, 3Diş Hekimimizle,Diş 

protez Laboratuvarımız hafta içi her gün 

hizmet vermektedir. 

Hasta ve Hasta yakınlarımız için  Bebek 

Bakım ve Emzirme Odası bulunmaktadır. 



 

 

 Hastanemiz giriş katında bulunan laboratuvar biriminde tüm                   

biyokimya, hemogram, tit, gaita, kardiyak ve koagülasyon testleri          

bakılmaktadır. 

 Laboratuvar biriminde bulunan hizmet standartları tablosundan tüm 

tahlil sürelerini öğrenebilirsiniz. 

 Hastanemiz giriş katında bulunan röntgen biriminde tüm röntgen           

direkt grafileri çekilmektedir. 

 Röntgen Sonuç verme süreleri; acil servis ve klinik hastaları için 10 

dakika, poliklinik hastaları için 15 dakikadır. Röntgen birimimiz 24    

saat hizmet vermektedir. 



Laboratuvar Hastanemizin giriş 

katında yer almakta olup tüm  

tahlil ve tetkik hizmetleri 24 saat 

boyunca verilmektedir. 

Röntgen Birimimiz 24 saat           

hizmet  vermektedir ve              

Hastalarımıza ait soyunma  

odası bulunmakta olup Tüm 

Röntgen Grafileri çekilmektedir. 

Kan Alma birimimiz ayrı bir            

odada düzenlenmiş olup, 1 Adet 

Kolçaklı, Trendelenburg pozisyo-

nuna gelebilen  kan alma            

koltuğu bulunmaktadır. 



Hastanemiz 30yatak kapasitelidir. Servis 1 ve Servis 2 

olarak  kliniklere ayrılmaktadır. 11 adet hasta yatağı servis 

1 alanında, 14 adet hasta yatağı servis 2 alanında                    

bulunmaktadır. Servis 2 alanındaki 6 hasta yatağı palyatif 

bakıma ayrılmıştır. 

Yatarak tedavi gören tüm hastalarımız Servis            

hemşiresi tarafından bilgilendirilmektedir. Yatış 

süreci içerisinde tüm  hastalarımız yatan hasta 

eğitim programı çerçevesinde eğitim alırlar, eğitim 

aldıklarına dair kayıtlar hasta dosyası içerisinde 

mevcuttur. 

Yatarak tedavi gören hastalarımız tüm acil                  

durumlarda  hasta yatak başlarında bulunan hemşire 

çağrı sistemi üzerinden servis hemşirelerine                    

ulaşabilirler.Yatan hasta odalarımız hasta                        

memnuniyetini sağlayacak şekilde konforlu mobilya, 

televizyon ve tıbbi sistemlerle  donatılmış olup, her 

hasta odasındaki tuvalet ve banyolarda 24 saat sıcak 

su bulunmaktadır.  

Hastanemizde 24 saat Doğum hizmeti               

verilmektedir.       

 Hastane ziyaret saatlerimiz:  

Öğle: 12.00-13.00             

Akşam:17.00-18.00  



          

 Hemodiyaliz Ünitemiz, Hastane binasından ayrı ek binada 

 bulunmaktadır.  

 Ünitemizde 1 Hemşire , 1 Diyaliz Teknikeri ve 1  yardımcı 

personel ile  hizmet vermektedir.        

    

 5 adet Hemodiyaliz makinası mevcut olup, 1 tanesi C (+) pozitif li                          

hastalarımıza hizmet vermektedir.  

 Hemodiyaliz Ünitesinde tedavi gören hastaların ulaşımı Hastanemiz                         

tarafından Servis aracılığıyla sağlanmaktadır. 



Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarınız değerlendirildikten sonra hastanızın yatarak tedavi 
edilmesi gerektiğine karar verilebilir. Bu durumda izlemeniz gereken işlemler sırası ile                 
şöyledir:  

*Doktorunuz, hastanın yatmasına karar verdiğinde hastane tarafından düzenlenen «Yatış 
Formu» nu doldurur. 

*Bütün işlemleri tamamlanmış yatış formu ile servise gitmeniz gerekmektedir. Servise nasıl 
ulaşacağınız konusunda size «Danışma Birimimiz» yardımcı olacaktır. 

*Serviste yatan hastanın birime kabulünde hastanın/hasta yakınının bölüme uyumunu             
sağlamak için; 

          -Ziyaret saatleri ve kuralları, 

          -Kahvaltı ve yemek saatleri, 

          -Hasta ve yakınının uyması gereken kurallar, 

          -Telefon kullanımı, 

          -Tuvalet-banyo kullanımı, 

          -Hemşire çağrı sistemi kullanımı, 
          -Hekimin günlük vizit konuları hakkında servis hemşiresi tarafından bilgi verilir. 

*Servise yatışınız sonrasında hemşireniz tarafından kolunuza beyaz hasta kimlik tanımlayıcı 
bileklik takılır. Eğer alerji durumunuz var ise kırmızı  hasta kimlik tanımlayıcı bileklik                   
takılmaktadır. 

HASTA YATIŞ İŞLEMLERİ  



Kolunuza takılan bileklikler teşhis ve tedavi alanlarında kimlik tanımlayıcı olarak sorulabileceğinden taburcu 

olana kadar çıkartmayınız. 

· Enfeksiyon, kötü koku ve haşerelere karşı etajer ve dolaplarınızda yiyecek bulundurmayınız. 

· Servis ve oda temizliği her gün sabah, öğlen, akşam ve gerekli görüldüğünde yapılmaktadır. 

· Yatak takımlarınız her sabah ve kirlendiğinde değiştirilecektir. 

· Klinikte tuvalet banyo ve lavabo bulunmaktadır. 

· Lütfen sağlığınız için kullandığınız tuvalet ve banyoları temiz tutunuz. 

· Hasta ziyaret saatlerimiz Öğle 12:00-13:00 / Akşam 17:00-18:00 saatleri arasındadır. 

· Çocuklarınızın sağlığının korunması için hasta ziyaretlerine getirmemeniz rica olunur. 

· Hasta ve Hasta yakınlarının telefon görüşmeleri hemşire odasında bulunan telefona paralel olarak çalışan 

koridor alanındaki telefondan sağlanmaktadır. 

· Acil durumlarda hasta yakınlarına servis hemşiresi aracılığıyla ulaşılabilmektedir. 

· Acil durumlarda hasta yatak başında ve tuvaletlerde bulunan hemşire çağrı cihazını kullanabilirsiniz. 

Yemek saatleri           Kahvaltı               :07:00 ‘de yapılacaktır. 

                                         Öğle yemeği         :11:30’da yapılacaktır. 

                                        Akşam yemeği      :17:00’da yapılacaktır. 

· Servisi Doktor viziti  Saat: 08:00-16:00  arasındadır. 

· Değerli eşyalarınızı refakatçilerinize teslim ediniz. Hastanemizde çalınan ve kaybolan eşyalarınızdan hasta-

nemiz sorumlu olmayacaktır. 

· Refakatçısı olmayan hastaların değerli eşyaları birim sorumlusu ve güvenlik görevlisi tarafından tutanakla 

teslim alınıp muhafaza edilir. 

· Hastalığınızla ilgili olarak doktorunuza sorularınızı iletebilir ve bilgi alabilirsiniz. 

· Organ ve doku bağışlarınız için lütfen Servis Hemşiresinden bilgi alınız. 

· Hastane binası içerisinde (hasta odası, koridor, tuvalet) sigara içilmesi yasaktır. 

· Hasta ve hasta yakınlarının dini vecibelerini yerine getirmeleri için mescidimiz –1.  kattadır. 

Hasta Hakları Birimimiz poliklinik katındadır. 

ZİYARETÇİLER: 

Hastane düzeninin sağlanması açısından saatler dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir. 

0-6 yaş çocukları ziyarete getirmeyiniz. 

Ziyaretçiler tarafından hastalara dergi kitap hediyeler getirilebilir. 

Lütfen canlı çiçek, yiyecek ve içecek getirmeyiniz. 

Kesinlikle sigara içmeyiniz. 

Yataklara oturmayınız. 

Ziyaretinizi kısa süreli tutunuz. 

Yerlere çöp atmayınız. 

Görevlilerin talimatlarına uyunuz. 

HASTA VE YAKINLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR  



YATAKLI SERVİS HİZMETLERİ  

*Sürekli kullandığınız ilaçlarınız var ise sağlık personeline mutlaka bu konuda lütfen bilgi  veriniz. 

*Hemşire çağrı sistemini kullanarak hemşirelerimizin en kısa sürede size ulaşmasını  sağlayabilirsiniz. 

*Lütfen hemşirenize danışmadan hastanıza müdahale etmeyiniz. 

*Yattığınız süre boyunca hasta düşmelerinin önlenmesi için size  anlatılan önerilere mutlaka uyunuz. 

   

*YEŞİL YONCA   figürü hastanın düşme riskine karşı dikkatli olunması ve hastanın  yanından        

 refakatçisinin ayrılmaması gerektiğini belirtir. Lütfen yanınızda yardım alacağınız biri olmadan     

  yatağınızdan inmeyiniz.            

Bu iĢaretleri gördüğünüzde sağlık personelinin haberi 
olmadan lütfen içeri girmeyiniz. 

 



TABURCULUK İŞLEMLERİ 

           Sizi tedavi eden hekiminiz tarafından taburcu olmanıza karar verildiğinde;      
taburculuk iĢlemleri servis sekreteri tarafından yapılacaktır.  Taburculuk  için           
herhangi bir iĢlem yapmanıza gerek yoktur. Lütfen taburcu iĢlemlerinden sonra tedavi 
ve tedavi sonrası sürece ait bilgileri içeren EPĠKRĠZ (TABURCULUK ÖZETĠ)              
belgenizi almayı unutmayın. ġahsi eĢyalarınızın hastanede kalmadığından emin                
olunuz. Taburculuk sonrası size verilen tavsiyelere uyunuz, herhangi bir sorun                 
yaĢadığınızda hekiminize baĢvurunuz.  

Geçmiş Olsun  
 



ÇALIġAN HAKLARI VE GÜVENLĠĞĠ 

 
 

 a) BEYAZ KOD UYGULAMASI:                    
ÇalıĢanlara yönelik olası bir kavga, taciz ve 
tehdit olduğu zaman hastanede oluĢturulan  
Beyaz Kod Ekibi tarafından olaya müdahale 
edilir. Ayrıca Bakanlık Beyaz Kod birimi 24 
saat   hizmet vererek 113 numaralı telefon ve 
„www.beyazkod.saglik.gov.tr‟ internet sayfası 
oluĢturmuĢtur. ġiddete uğrayan çalıĢanların 
telefonla veya internet aracılığıyla bakanlığa 
bildirim yapma hakları vardır. 

 
 b) HĠZMETTEN ÇEKĠLME: Sağlık çalıĢanı acil verilmesi gereken hizmetler 
hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilirler. 
 
c) ÇALIġAN HAKLARI VE GÜVENLĠĞĠ BĠRĠMĠNE BAġVURU:                     
ÇalıĢanlar, çalıĢan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve Ģikayetlerini ÇalıĢan 
Hakları ve Güvenliği birimine bildirebilirler.  
 



                 Hasta veya hasta yakını olarak tıbbi bakım, evrak iĢlemleri veya       
yataklı kurum hizmetleri ile ilgili  her türlü görüĢ ve önerilerinizi sözlü veya         

yazılı olarak hasta hakları birimine iletebilirsiniz. Yazılı olarak dilek ve              
önerilerinizi hastanemizin hizmet birimlerinde her katta bulunan GörüĢ ve öne-

ri kutularında bulunan formu doldurarak veya internet aracılığıyla 
www.ladikdh.saglik.gov.tr adresinden iletebilirsiniz. Hastanemizin Kalite          

Birimi tarafından görüĢlerinizin sonucunun size iletilebilmesi için GörüĢ-Öneri 
formunda yer alan iletiĢim bilgilerini tam ve eksiksiz doldurmanız                           

gerekmektedir. Her türlü görüĢünüzü iletmek Ladik Devlet Hastanesi  Yönetimi 
ve ÇalıĢanları için önem taĢımaktadır. Hastanemizden taburcu olduktan sonra 

telefonla arayıp, santralden ilgili birimi bağlatarak sorularınız veya sorunlarınız 
için iletiĢime geçebilirsiniz.  

http://www.19mayisdh.saglik.gov.tr/
http://www.19mayisdh.saglik.gov.tr/
http://www.19mayisdh.saglik.gov.tr/




SİGARA İLE MÜCADELE  

Sigara tiryakiliği en öldürücü toplumsal            
zehirlenme olayıdır. Ölüm sigara yüzünden 
oluĢan hastalıklar sonucu meydana gelir. Her 
sigarada vücut için zehirli, tahriĢ edici,             
kanser yapıcı ya da kanserin ortaya çıkmasını 
kolaylaĢtırıcı 4000 den fazla kimyasal madde 
bulunmaktadır. 

Sigara içen Kadınlarda; düĢük yapma,           
erken doğum, düĢük doğum ağırlıklı bebek 
doğurma, kısırlık ve doğum kontrol hapı    
kullanan grupta kalp krizi geçirme riski           
yüksektir. 

Erkeklerde; kısırlık ve iktidarsızlığa neden 
olur. Ülser riski artar, iyileĢme gecikir. Ciltte 
kuruma, sedef hastalığı, gözde katarakt           
ortaya çıkmasını kolaylaĢtırır. Sigara               
içenlerin kemikleri yoğunluk kaybeder,                  
kırıklar daha kolay olur.  

 



HER İLAÇ HERKESE İYİ GELMEZ 



EL HĠJYENĠ VE ENFEKSĠYONLARDAN KORUNMA 
 
 
 Ellerin uygun bir Ģekilde yıkanması enfeksiyonların önlenmesinde en önemli 
uygulamadır. Ellerinizi;  Tuvaleti kullanmadan önce ve sonra,  Kirli eĢyalara                
dokunduktan sonra, Yemekten önce ve sonra,  Pansuman bölgesine dokunmadan 
önce sonra, Her hasta odasına giriĢ ve çıkıĢınızda, ellerinizi yıkayınız. Sağlık ekibi 
size herhangi bir iĢlem yapmadan önce ellerini yıkamakla veya el dezenfektanları 
ile steril etmekle yükümlüdür. Gerekirse hatırlatmaktan çekinmeyiniz. Vücudunu-
zun herhangi bir bölgesinde tedavi amacıyla sonda, iğne, tüp, pansuman, varsa           
temiz ve kuru kalmasını sağlayınız. Bu bölgede kızarıklık, ağrı, akıntı, pansuman-
da ıslanma ve bozulma olduğunda mutlaka hemĢirenize / doktorunuza bilgi                
veriniz. Bu dönemde sizi ziyaret etmek isteyen kiĢilerden daha sonra ziyaret                   
etmelerini isteyiniz. Enfeksiyonun çeĢidine göre hastanede yatan diğer hastaları ve             
personeli korumak için maske, eldiven, önlük kullanımı hatta ziyaretçi kısıtlaması 
gerekebilir. Bu gibi durumlarda doktor ve hemĢireniz alınacak önlemler hakkında 
sizi bilgilendirecektir. 
 



ORGAN BAĞIġI 
        Ölümünüzden sonra organlarınızın baĢka bir insan için kullanılmasına izin 
verilmesine Organ BağıĢı denilmektedir. 18 yaĢ veya üstünde olup akli dengesi 
yerinde olan herkes organ nakliyle ilgili dernek,vakıf ve kuruluĢlara baĢvurarak 
doku ve organ bağıĢında bulunabilir. Ülkemizde kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, 
kalp kapağı gözün kornea tabakası ve kemik iliği gibi dokular baĢarı ile                    
nakledilebilmektedir. 
        ‟Bir KiĢi Organlarını BağıĢlayarak Bir Çok Ġnsana YaĢama ġansı                         
Verebilmektedir.‟ Hastanemizde organ bağıĢı biriminde hasta ve yakınlarına               
organ bağıĢı hakkında bilgi verilmekte ve bağıĢ kabulleri alınmaktadır. 



Hastanemizde 2. katta bebek bakımı ve emzirmenin desteklenmesi amacıyla, 
hasta ve yakınlarının mahremiyeti göz önünde bulundurularak uygun koĢulları 

içeren emzirme odası bulunmaktadır.  



HASTANE ATIKLARI  

ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASI 
 
hHastanemizde atıkların geri dönüşümü ve toplanması konusunda Sağlık Ba-
kanlığı tarafından bir takım kurallar belirlenmiştir.Bu kurallar çerçevesinde uy-
gun atık ayrıştırması için lütfen görsel bilgilendirmeyi dikkatli inceleyiniz. 
 



Hastanemizde çalışan personel ve hastala-

ra 24 saat boyunca sıcak çorba hizmeti ve-

rilmektedir.  

Hastanemizde hastalar için kablosuz 

internet erişim  hizmeti verilmektedir. 

Hastalarımız hiçbir ücret ödemeden 

güvenli internet hizmetinden gerek 

odalarından gerekse Hastane içinde 

herhangi  bir yerden bu hizmetten ya-

rarlanmaktadırlar. 

Hastanemiz Yatan Hasta Servisi-

mizde tedavi görmekte olan hasta-

larımızın temizlik ihtiyaçlarının 

karşılanması kapsamında kirli ça-

maşırları Hastanemiz çamaşırhane-

sinde yıkanıp kurutulup sahipleri-

ne teslim edilmektedir. 



İletişim Bilgilerimiz... 

 

Tel: 0(362)771 41 44 
      0(362)771 43 13 
Fax:0(362)771 28 38 
      0(362)771 25 55 
Email:samsundhs8@saglik.gov.tr 
Adres:Akpınar Mah. Samsun Cd. LADİK / SAMSUN 

mailto:samsundhs8@saglik.gov.tr


 

          Ladik Devlet Hastanesi 

 

 

          www.ladikdh.gov.tr 


