
NASIL MUAYENE OLURUM ?

Hastanemizde verilen hizmetler;
- Diş Çekimleri
- Diş kanal ve dolgu tedavileri
- Ağız içi ve radyolojik muayene 
- Sabit ve Hareketli Protezler
- Çocuk diş tedavileri
-- Diş Taşı Temizliği 
- Diş Röntgen çekimleri
- Diş İmplantı
- Engelli Hastalar için Ameliyathane Hizmetleri
- Evde Sağlık Hizmetleri 
- Acil Nöbet Hizmetleri 
- Vardiya Hizmetleri

GENEL BİLGİLER 
- Kurumumuz MHRS sistemi ile hasta alımı yapmaktadır. 
Randevu saatinde poliklinikte bulunmanız gerekmektedir. 
Randevusuna geç kalan hastalarımız randevuları iptal 
olmaktadır. 
-- Her türlü görüş  ve önerilerinizi iletebileceğiniz hasta 
hakları birimimiz bulunmakta ve hastanemizin 1. Katında 
yer almaktadır. 
-- Görüş ve önerilerinizi hastanemizin koridorlarında            
bulunan ’hasta görüş ve öneri kutusu’ na yada internet        
sitemizde( http://www.konya.adsm.saglik.gov.tr )bulunan 
hasta hasta yakınları için  ‘Dilek, Temenni Bildirme’                  
bölümüne yapabilirsiniz. Kurumumuz tarafından en kısa 
sürede geri dönüş yapılacaktır. Kurumumuzda her ay hasta 
anketleri uygulanmaktadır. 
-- Kurumumuzda tedavi esnasında hasta mahremiyeti           
korunmakta, her türlü kişisel ve sağlık bilgilerinde bilgi 
güvenliği sağlanmakta, bilgilere erişim korunmaktadır. 
- Kurumumuzda yapılacak tedaviler için randevu süreleri 
belirlenmiş olup, hastane koridorunda asılı bulunmaktadır. 
- Hastanemizde nöbet hizmetleri polikliniği bulunmakta 
ve 24 saat hizmet vermektedir. 
-- Hastanemizde tedavi sonrası bilgi amacıyla takip 
kartınızın arkasında ve broşürlerde tedavi sonrası yapılması 
gerekenlerle ilgili bilgiler yer almaktadır. 
- Hastanemiz 24 saat güvenlik kameraları ile izlenmektedir. 

Evde Sağlık Hizmetleri
Evde Sağlık Hizmetleri randevu ile ve mesai 
saatleri içerisinde çalışır. Başvurular, hastalar 
ve aile bireyleri tarafından evde sağlık              
hizmeti başvuru formu ile yazılı olarak veya 
Müdürlük bünyesindeki koordinasyon 
merkezinin 444 38 33 numaralı telefonu 
veya sağlık kurumları bünyesindeki                      
bibirimlerin telefonlarına müracaat ile sözlü 
olarak veya toplum sağlığı merkezi veya aile 
hekimleri aracılığı ile yapılabilir.

Hasta Kayıt ve Başvuru işlemleri için                
gerekli olan evraklar
Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan
Nüfus cüzdanı, Pasaport, Sürücü belgesi ve 
Evlenme cüzdanı ile 
Yurt dışı sigortasına mensup olan kişiler;
yuyurt dışı SGK yardım belgesi ile hastanemize 
başvurabilirler.

BİLGİLENDİRME - MUVAFFAKAT
HastalaHastalarımız yapılan her uygulama hakkında detaylı 
bilgi alma hakkına sahiptir. Size yapılacak tedavi 
hakkında klinikte sizin onayınız istenecek, imzalayıp 
kabul ederseniz tedaviniz yapılacaktır. Tedaviyi            
reddetme veya devam etmeme hakkına  her zaman        
sahipsiniz. Herhangi bir tedavi uygulanması                  
durumunda  doktorunuz bu tür bir müdahalenin 
gegerekliliği, riskleri, şekil ve kapsamı hakkındasize 
bilgi verecektir. Bu tür tedaviler için razı olmanız ve 
rızanızı da yazılı olarak  bildirmeniz gerekmektedir.

ÖNCELİKLİ HASTALAR
AAcil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza                    
yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle 
tıbbi müdahale yapılması gereken durumlar,         
Engelliler, 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                               
tedtedavilerinde genel hizmeti aksatmayacak 
şekilde öncelik verilmektedir.

ENGELLİ HASTALARIMIZ:
MMerkezimizde Engelli hastalarımız için ayrı bir 
kayıt masası, Engelli Bay-Bayan WC, Tekerlekli 
sandalye, Engelli rampaları, hissedilebilir yüzey 
kaplamaları, Engelli otoparkı ,  Engelli  Kliniği, 
Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonu, 
Duyma engelli vatandaşlarımız için mikrofon 
sistemi bulunmaktadır.

 MHRS Sisteminden randevu alan  
hastalalarımız, randevu saatinden 30 dk  önce 
kurumumuza gelip ilgili klinikten ve koridor-
larda bulunan hasta birimlerinden kayıt 
yaptırarak, randevu saatleri geldiğinde              
tedavilerini yaptırmaktadırlar .   Hastalarımız 
Klinik kapılarının yanında yer alan                    
monimonitörlerde kliniğe sırası geldiği anda ismi ve 
numarası çıkmaktadır. Kliniğe başvuran 
hastamızın   tedaviyi kabul ettiğine dair rıza 
belgesine imzası alınır. Hekim gerek gördüğü 
durumlarda hastanın isteği dikkate alınarak 
randevu verilmektedir. 
 Tedavisini seçmiş olduğu hekime yaptıran 
hastamız hastanemize tekrar başvurduğunda 
aynı hekime kalan tedavilerini  
yaptırabilmekte ve hekimini istediği takdirde 
değiştirebilmektedir.


