AMELİYAT İÇİN HAZIRMISINIZ ?
1. Anestezi öncesi hazırlık işlemleri Beyhekim Devlet
Hastanesi Yazır yerleşkesinde yapılmaktadır.
2. Hazırlık işlemleri bittikten sonra ilgili sonuçlar
Anestezi uzmanına teslim edilip tarafınıza işlem için
gün verilecektir.
3. Hastanın anestezi tipi işlem süresi yada tipiyle
değişmekle beraber doktorunuz tarafından ayrıntılı
bilgi tarafınıza verilecektir.
4. İşlem sabahı hasta bir refakatçisiyle odasına
alınacaktır ve ziyaret saatleri hariç ziyaret yasaktır.
5. Hastanın operasyonu sırasında refakatçiler kendilerine gösterilen alanda beklemek zorundadır.
6. İşlem bittikten sonra hastanın taburculuk süresi
herhangi bir komplikasyon gerçekleşmediği sürece,
aynı gün içinde doktorunuzun belirlediği saatte
yapılacaktır.
7. Ameliyat günü 08:00-08:30 ‘da hastanede
bulununuz. Ameliyat günü, ameliyata gelmeden önce
en az 8 saat süre ile ( gece 12:00’den sonra) herhangi bir
gıda ( su bile) almayınız.
8. Ameliyat randevunuza gecikmeniz durumunda
ameliyat farklı bir saate alınabilir yada başka bir güne
ertelenebilir.
9. Diyabet, hipertansiyon gibi sürekli ilaç kullanmanız
gereken hastalığınız var ise bunu mutlaka hekiminize
bildirin, yanınızda getirdiğiniz ilaçları ameliyat öncesi
hemşireye teslim ediniz.
10. Sürekli ilaç kullanmanız gereken bir hastalığınız var
ise kullandığınız ilaçları ameliyata gelirken yanınızda
getiriniz.
11. Sigara ve alkol kullanıyorsanız ameliyat öncesinde
mümkün olduğunca bırakın. Bu durum anesteziyi
kolaylaştırır ve komplikasyon ihtimallerini azaltır.
12. Tetkikleriniz için başka bir kuruma konsültasyon
amacıyla yönlendirebilirsiniz.
13. Ameliyathane sekreterliğine TC kimlik numaranızın
yazılı olduğu resmi bir kimlik belgesi( nüfus cüzdanı,
ehliyet vb.) ile başvurunuz. Aksi takdirde yatış işleminiz
gerçekleştirilemez.

14. Yanınızda refakatçi bulunacaksa refakatçi olarak
kalacak olan kişinin TC kimlik numaranızın yazılı olduğu
resmi bir kimlik belgesi( nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
yanında olmalıdır. Hastanemizde çocuklar refakatçi
olarak kabul edilmemektedir.
15. Hasta odalarımızda sağlığı olumsuz etkileyecek
sigara ve alkol ürünlerinin tüketimi yasaktır.
16. Odanıza yerleşirken sonra sorumlu hemşire tarafından; aşağıdaki konularla ilgili bilgi verilecektir.
*Yapılacak olan tıbbi işlem hakkında bilgi,
*Odanızın ve yatağınızın kullanımı
*Hemşire Çağrı sistemi ve yatak kullanımı
*Kahvaltı ve Yemek saatleri
*Hasta ziyaret saatleri ve kuralları
*Telefon, wc ve banyo kullanımı
*Diş Hekimi ve doktorun vizit saatleri ve Hasta ziyarat
saatleri ve hasta ve hasta yakınlarının uyması gereken
kurallar hakkında bilgi verilecektir.
*Acil durum planı
*Hasta Hakları
*Düşme riski uyarılarını lütfen dikkate alınız.
Kurumuzda düşme riski olan hastalar için dört yapraklı
yonca figürü uygulaması yapılmaktadır.
17.
Hasta bilekliğinizi taburculuk işlemleri
tamamlanana kadar çıkarmayınız.
18. Odaların duvarlarına süs veya benzeri cisimleri
yapıştırmamanızı önemle rica ederiz. Antibakteriyel
boyalar,
yapıştırıcılar
sökülürken
özelliğini
kaybetmekte ve sizden sonraki hastalarımız için hem
sağlık açısından hem de görsel olarak kirliliğe neden
olmaktadır.
19. Ameliyat için başvurduğunuz sırada üzerinizde
gerekenden daha fazla para ve değerli eşya
bulundurmayınız. Para ve değerli eşyalarınızı
yakınlarınıza
teslim
ediniz.
Bir
yakınınızın
bulunmaması durumunda sağlık personeli aracılığı ile
çağırabileceğiniz “Güvenlik Görevlilerimize” en az bir
sağlık personeli tanıklığında yazılı tutanak ile teslim
ediniz.
20. Hastane telefonu olan 0 332 251 52 80 numaralı
telefondan ‘oda numaranızın’ tuşlanması halinde yakınlarınız size telefonla ulaşabilirler.

21. Hastanemize başvurabilecek acil vakalar veya benzeri
durumlar nedeni ile ameliyatınız ertelenebilir veya
planlanan saatler dışında gerçekleştirilebilir. Bu durumda
sağlık personelimiz tarafından bilgilendirileceksiniz.
22. Hastane ziyaret saatleri 14:00-15:00 saatleri
arasındadır.
23. Ziyaret saatlerinde çok fazla ziyaretçi getirilmemesi
temizlik ve tedavi hizmetlerini güçleştirmekte, hastane
dışından birçok mikrobun hastaneye girmesine sebep
olmaktadır.
Hasta ziyaret saatleri dışında ziyarete
gelinmemesi, çocuk ziyaretçi getirmemenizi rica ederiz.
Kafeterya hastanenin zemin katında bulunmaktadır. 1234
dahili
telefonla
odanıza
servis
isteyebilirsiniz.
Hastanemizin 3. Katında bulunan yemekhanede 12:30’da
yalnız bir refakatçi yemekten faydalanabilir. Sağlık
personelinin onayı almadan asla odanızı terk etmeyiniz.
24.Ameliyathane sekreterliğinden refakatçi kimlik kartınızı
alınız. Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik
kartlarını sürekli takmak mecburiyetindedirler.
25. Hastanemizde kaldığınız müddetçe tarafınıza girişte
verilen bileklikleri takmanız gerekmektedir. Yatışı yapılan
her hastaya beyaz, alerjik hastalara kırmızı bileklik
takılmaktadır. Bilekliğinizin üzerinde adını-soyadınız,
protokol numaranız, ve doğum tarihiniz yer almaktadır.
26. Ameliyat sonrası uyulması gereken kurallar ile ilgili
eğitim servis hemşiresi tarafından verilmektedir. Bu
eğitimde yer alan konular;
-El Hijyeni
-Enfeksiyonların Önlenmesi
-Beslenme
-Oral Hijyen
-Protezlerin Kullanımı ve Hijyen
-Hastalığın seyri
-İlaçların Kullanımı
-Bakım Uygulamaları sırasında dikkat edilmesi gereken
hususlar
27.Ameliyat sonrası tarafınıza yapılan tedavilerin özetinin
yazılı olduğu epikriz formu imza karşılığında verilecektir.
28.Ameliyat öncesi uzman doktor tarafından anestezi
yöntemi ve uygulaması konusunda bilgi verilecektir.
29. Hasta yakınlarının ve refakatçilerin uyması gereken
kurallar ile ilgili yatış yapıldıktan sonra tarafınıza bilgi
verilecektir.

HASTA RANDEVU BİLGİLERİ

24 SAAT

HASTA ADI SOYADI:.............................................................
PROTOKOL-T.C. KİMLİK NO:...............................................
TARİH :......................................................................................
SAAT : ......................................................................................
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SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

KONYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

..................................................................................
Konya Aǘız ve Diǵ Saǘlıǘı Hastanesi

..................................................................................
Ameliyat gününden önceki gece saat 12 den
sonra herhengi birşey yiyip içmeyiniz aç karnına
geliniz.

ÖNCELİKLİ HASTA GRUBU
Acil Vakalar, (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma, ve
benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale
yapılması gereken durumlar, özürlüler, hamileler, 65
yaş üstü yaşlılar, yedi yaşından küçük çocuklar, harp
ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve
gaziler için Poliklinik muayene , Röntgen ve
tedavilerinde genel hizmeti alsatmayacak şekilde
öncelik verilmektedir.

ENGELLİ HASTALARIMIZ
Merkezimizde engelli hastalarımız için ayrı bir kayıt
masası, İşitme engelli hastalarımız için mikrofon
sistemi, Engelli Bay-Bayan WC, tekerlekli sandalye,
engelli rampaları, hissedilebilir yüzey kaplamaları,
engelli otoparkı, tekerlekli sandalye şarj istasyonu ve
tedavilerinin yapılacağı engelli kliniği düzenlenmiştir.

Doktorunun İzin Vermediği
Özel
Akşehir Semt Polikliniği
Durumlarda Hasta Ziyareti İçin Israr
Edilmemelidir.
İyilik Olsun Diye Yaptığınız Müdahalelerinde
Aslında Hastanıza Zarar Verebileceğini
Unutmayınız !
LÜTFEN HASTANE KURALLARINA UYUNUZ
SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ
download
0332
251 52 80 - Fax: 0332 248 33 10
http://www.konya.adsm.saglik.gov.tr
Parsana Mah. Beyhekim Cad. No:3
Selçuklu / KONYA

Danışma Hattı: 444 02 73
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