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DEĞERLİ MİSAFİRLERİMİZ,
2006 yılında kurulan Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi kurulduğu ilk
günden bu yana kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti vermek için çalışan kapatisesi ve
tıbbi donanımı ile büyümeye devam etmektedir.
Hasta odaklı yaklaşımımız, tecrübemiz ve bilimden aldığımız güçle, kaliteli ve
erişilebilir sağlık çözümleri sunmaya devam ediyoruz.
İnsanları sağlıklı bir gelecekle buluşturmak amacıyla çalışanlarımızla birlikte insan
sağlığına, yaşam kalitesine ve sağlıklı bir gelecek oluşturulmasına değer katmaya
devam edeceğiz.
Bu rehber hastanemiz poliklinik hizmetleri, yataklı tedavi hizmetleri ve diğer
hizmetlerimiz göz önünde bulundurularak hazırlanmış olup sizlere istediğiniz
hizmete ulaşmanızda kolaylık sağlayacaktır. Aldığınız hizmet ile ilgili önerileriniz
bizlere bundan sonraki süreçte kılavuz olacaktır.
Op. Dr. Ömer ŞAHİN
Başhekim
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KALİTE POLİTİKAMIZ, VİZYON VE MİSYON
KALİTE POLİTİKAMIZ
•
•
•
•

Hastanede hastalarımızın kendilerini rahat ve huzurlu hissedebilmeleri için
gerekli olan tüm tıbbi, insani ve sağlığa uygun şartları sunarak hasta
memnuniyetini ilke olarak kabul ediyoruz.
Hastalarımıza en iyi hizmeti işinin ehli, güler yüzlü, disiplin ve düzen anlayışına
sahip çalışanlarımızla gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz ve bu nedenle
çalışanlarımızı ihtiyaç duydukları her türlü eğitim konularında destekliyoruz.
İçerisinde yaşadığımız çevreye zarar vermeden, sağlık ile ilgili tüm kanunlara
uyarak, beraberce çalıştığımız tüm resmi kuruluşlarla alışverişlerimizde sürekliliği
hedefliyoruz.
Her türlü yeniliklere ve yatırımlara açık yönetim anlayışımızla yükselmemizin
kendi geleceğimizi güvence altına almak olduğu inancındayız.

VİZYON
•

Sürekli değişen dünya şartlarında bölgemizde kaliteli ve ekonomik sağlık
hizmetimizle mutlu insanların oluşmasına yardımcı olan bir hastane olarak
bilinmek.

MİSYON
•

Hasta haklarını korumak, tıp teknolojisini takip ederek uygun donanıma sahip
olmak, konusunda uzman ekip ile çalışmak ve etik değerlere saygılı olmak.

DEĞERLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hasta Haklarına Saygı
Tıbbi Etik Kurallara Bağlılık
Dürüstlük
Bilgi
Yeniliklere Açıklık
Sorumluluk
Duyarlılık
Katılımcılık
Ekip Ruhu
Güven
Saygı
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GÖLBAŞI İLÇE TANITIMI
1955 yılında E-5 Devlet Karayolunun bu bölgeden geçmesi ile Gölbaşı’nın
nüfus artışı ve gelişmesi hızlandı. 1965 yılında da Gölbaşı Belediye teşkilatı kuruldu.
29.11.1983 gün ve 2963 sayılı Kanun ile de Gölbaşı ilçe oldu. 22.10.1990 tarih ve
90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2872 sayılı Cevre Kanununun 9 uncu
maddesine dayanılarak “Gölbaşı İlçesi Özel Cevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edildi.
1991 yılında da Gölbaşı Belediyesi Büyükşehir Belediyesi sınırları içine alındı.
Bugün Gölbaşı ilçesi Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 145000
civarı nüfusu ve 1300 km²'lik yüzölçümüyle devamlı gelişen ve büyüyen bir ilçe
konumundadır.
Gölbaşı, Ankara il merkezine 20 km. uzaklıkta, 970 metre rakımlı ve iç
Anadolu platosu üzerinde bulunan bir ilçedir. Doğusunda Bala, Batısında
Yenimahalle, Güneyinde Haymana ve Kuzeyinde Çankaya ilçeleri bulunmaktadır.
Gölbaşı ilçesi adından da anlaşılacağı üzere, Ankara ilinin göller bölgesidir.
Bölgede Mogan ve Eymir gölleri bulunmaktadır.
Gölbaşı özellikle 1980 li yıllardan itibaren göç almaya başlayan ve 2000 li
yıllarda ise bu göç alma hızının artmasıyla kentleşme ve iş olanakları açısından
büyüyen barınma, ulaşım ve iletişim açısından sorun yaşamadan ikamet edilebilecek
bir ilçedir. Ankara merkeze mesafe olarak 20 km olan ilçemiz büyükşehir belediye
sınırları dahilinde olması nedeniyle de hem otobüs hem de dolmuş seferleri olarak
uygun sayı ve yeterliliktedir.
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GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ KURUM
TANITIMI ve FİZİKİ YAPISI
TARİHÇE:
Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi 29.05.2006 tarihinde 50 yataklı
kapasiteyle resmi açılışı yapılarak Bahçelievler Mahallesi Yerleşkesinde bölge halkına
hizmet vermeye başlamıştır. Daha sonra artan ihtiyaç üzerine 15.06.2009 tarihinde
Haymana Yolu Semt Polikliniği ve 01.01.2011 itibariyle TOKİ Semt Polikliniği ile
hizmetlerimiz devam etmiştir. 2018 yılında Hayırsever Ülkü Ulusoy tarafından
yaptırılan yeni poliklinik binasında hizmete başlanmıştır.
2020 yılı Mart ayında (25.03.2020 tarihli ve E.628 sayılı Makam Onayı) pandemi
süreci ile birlikte Seğmenler Mahallesinde bulunan yeni binamız pandemi hastanesi
olarak hizmete girmiştir. 2020 Ekim ayı itibariyle tüm birimlerimiz Seğmenler
Mahallesi Yerleşkesinde hizmet vermektedir. Semt polikliniklerimiz ve ek
binalarımızdaki birimlerimiz de yeni hastanemizde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Şu an 255 yatak kapasiteli 2. basamak hastane olarak; toplam 44677 m2 kapalı alan,
50 poliklinik odası, 4 adet toplam 34 yataklı 2. basamak yoğun bakım, 7 oda
kapasiteli ameliyathanemiz ve diğer tüm birimlerimizle hizmete devem etmekteyiz.
HASTANENİN ADRES VE ULAŞIM BİLGİLERİ:
Adres: Seğmenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:134
06830 Gölbaşı ANKARA
Telefon: 312 484 03 22
E-Posta:ankaradhs20.hh@saglik.gov.tr
Web Adresi: https://ahmetozsoydh.saglik.gov.tr/
Otobüs İle Ulaşım:

KIZILAY; Kızılay 11615 numaralı durağından 195 numaralı otobüslere binerek
Gölbaşı Hastane durağında indiğinizde hastanemize ulaşabilirsiniz.
ULUS; Ulus Ziraat Bankası 40463 numaralı durağından 195 otobüslere binerek
Gölbaşı Hastane durağında indiğinizde hastanemize ulaşabilirsiniz.
SIHHIYE; Sıhhiye 11666 numaralı durağından 195 otobüslere binerek Gölbaşı
Hastane durağında indiğinizde hastanemize ulaşabilirsiniz
AŞTİ; Aştiden (Terminal) 10968 numaralı durağından (Konya Yolu üzeri) 104
numaralı otobüslere binerek Gölbaşı Hastane durağında indiğinizde hastanemize
ulaşabilirsiniz.
Dolmuş ile Ulaşım: Ulus Denizcilerden geçen Gölbaşı dolmuşlarına binerek
hastane durağında indiğinizde hastanemize ulaşabilirsiniz.
Güvenpark dolmuş duraklarından Gölbaşı dolmuşuna binerek Gölbaşı hastane
durağında indiğinizde hastanemize ulaşabilirsiniz.
Aşti Mevlana Bulvarı üzerinden geçen Gölbaşı dolmuşlarına bindiğinizde hastane
durağında inerek hastanemize ulaşabilirsiniz.
Diğer: Esenboğa hava alanından hareket eden HAVAŞ araçları ile Kızılay
durağından aktarma yapabilirsiniz.
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YERLEŞİM PLANI
KAT

KATTA BULUNAN BİRİMLER

6. KAT

*FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ

5. KAT

*FİZİK TEDAVİ SERVİSİ

4. KAT

*YATAKLI TEDAVİ SERVİSİ
*YATAKLI TEDAVİ SERVİSİ
*CERRAHİ BRANŞLAR SERVİSİ
*DAHİLİ BRANŞLAR SERVİSİ
*KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSİ
*PALYATİF SERVİSİ
*DOĞUM SALONU
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
EMZİRME ODASI
POLİKLİNİĞİ
GÖRME ALANI
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ
ENDOSKOPİ BİRİMİ
CİLDİYE POLİKLİNİĞİ
AMELİYATHANE
ANESTEZİ POLİKLİNİĞİ
YOĞUN BAKIMLAR
ÇOCUK GELİŞİM BİRİMİ
*DAHİLİYE POLİKLİNİĞİ
*DANIŞMA
*GÖĞÜS HASTALIKLARI
*EEG
POLİKLİNİĞİ
*EMG
*GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ
*SFT
*FİZİK TEDAVİ VE
*ULTRASON
REHABİLİTASYON POLİKLİNİĞİ
*ALÇI ODASI
*GETAT
*YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA
*NÖROLOJİ
*ODYOMETRİ
*ORTOPEDİ
*TERCÜMAN
*BEYİN CERRAHİ
*VEZNE
*KBB
*HASTA KAYIT KABUL MASALARI
*ENFEKSİYON

3. KAT
2. KAT

1. KAT

ZEMİN KAT
A POLİKLİNİĞİ

ZEMİN KAT
B POLİKLİNİĞİ

*KOLAYLIK
*KARDİYOLOJİ
*PSİKİYATRİ
*PSİKOLOG

ZEMİN KAT
C POLİKLİNİĞİ

* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
*ÜROLOJİ
*DİYETİSYEN

ZEMİN KAT GİRİŞ

-1. KAT

*BAŞHEKİMLİK
*HASTA HAKLARI BİRİMİ
*TIBBİ SOSYAL HİZMET
*DANIŞMA
*HASTA KARŞILAMA YÖNLENDİRME
*ACİL SERVİS
*PALYATİF BAKIM MERKEZİ
*HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
*LABORATUVAR HİZMETLERİ
*KAN ALMA BİRİMİ

-2. KAT

*MORG

*EFORLU EKG
*EKG
*HOLTER
*EVRAK KAYIT
*NST
*GEBE SINIFI
*EMZİRME ODASI
*ÜROFLOWMETRİ
*SAĞLIK KURULU

*GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ
(USG, RÖNTGEN, MR, TOMOGRAFİ,
KEMİK DANSİTOMETRİ,
MAMOGRAFİ)
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DANIŞMA ve KARŞILAMA YÖNLENDİRME

Danışma Birimi ve Karşılama Yönlendirme hizmetlerimiz hastanemizin ana giriş
kapısında zemin katta hizmet vermektedir.
Güler yüzlü ve deneyimli personellerimiz hastanelerimize adım attığınız andan
itibaren sizleri karşılar, yönlendirir, bilgilendirir ve birimlerimize en doğru şekilde
ulaşmanızı sağlar.
Hastanemize poliklinik için müracaat eden yürüyemeyecek durumda olan hastaların
randevu aldıkları bölümlere yönlendirilmek üzere Danışma Birimizden hasta arabası
veya sedye temin edebilirler.

GÜVENLİK HİZMETLERİ
Hastalarımızın güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat görev yapan güvenlik
görevlilerimiz ve hastanemizin heryerinde bulunan kameralarımız ile sürekli izlem
yapılmaktadır.
İstenmeyen bir durumun yaşanmaması adına sizlerden hastanemizde bulunduğunuz
süre içerisinde kıymetli eşyalarınızı yanınızdan ayırmamanızı öneririz.

HASTA HAKLARI BİRİMİ

Hasta Hakları Birimi, hastanemizin ana giriş kapısında zemin katta hizmet
vermektedir.
Hastanelerimizle ilgili teşekkür, öneri ve taleplerinizi, olumlu ya da olumsuz fikir
edinmenizi sağlayan gözlemlerinizi Hasta Hakları Birimine iletebilirsiniz. Öncelikli
amacımız, karşılaştığınız sorunlara yerinde çözüm getirmektir. Yapılan görüşme
sonucunda sizden yazılı başvuruda bulunmanız istenebilir. Başvurunuz ilgili birim
tarafından değerlendirilir ve sonuçlar tarafınıza bildirilir.
Hastanelerimizle ilgili geri bildirimleriniz bizim için önemlidir. Bu sayede sizleri
ağırladığımız süre içerisinde hizmetlerin daha kolay ve çabuk yürümesini, oluşan
aksaklıkların hızla giderilmesini sağlamakta ve takdirlerinizi kazanan birimlerimize
teşekkür etme fırsatını bulabilmekteyiz.
Ayrıca görüş ve önerilerinizi hastanemiz web sitesi üzerinde bulunan görüş ve öneri
formu üzerinden de iletebilirsiniz.
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HASTA HAKLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,
Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,
Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme,
Mahremiyet,
Rıza,
Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,
Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,
Saygınlık Görme ve Rahatlık,
Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,
Şikayet ve Dava Hakkı

HASTA SORUMLULUKLARI
•

•

•
•
•
•
•

Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun
davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu
bilinciyle hareket etme,
Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi
müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri
mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,
Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı
hakkında geri bildirimlerde bulunma,
ç) Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,
İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin
haklarına saygı gösterme,
Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,
Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim
birimine başvurma.

HASTANEYE BAŞVURU
1. Hastanemiz web sitesi üzerinden ; https://ahmetozsoydh.saglik.gov.tr/ adresi
üzerinden giriş yaparak online işlemlerden MHRS online sekmesinden MHRS ana
sayfasına giriş yapabilirsiniz.
2. Doğrudan başvuru; Hasta Kayıt Birimlerine doğrudan başvurarak sıranızı
alabilirsiniz.
3. ALO 182; Hastane Randevu Merkezi'dir. Hastalarımız bu numarayı arayarak
hastanemizden randevu alabilir ya da randevularını iptal ettirebilirler.
Kanun (2010/73 sayılı genelge) gereği hasta kayıt işlemleri için hastanın bizzat
kendisi ve kimlik belgesi (nüfus cüzdanı pasaport evlenme cüzdanı vs) olmalıdır.
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POLİKLİNİK ÖNCELİK SIRASI
1)Acil Vakalar( Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile
ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen
vakalar,
2)Engelli hastalar,
3)Hamileler,
4)Hizmetteki TSK,J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı rütbeli personeli,
5)Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler ile aileleri,
6)65 yaş üstü hastalar,
7)Yedi yaşından küçük çocuklar,
8)Öncelikli olarak garnizon dışından sevkle gelenler olmak üzere, hizmetteki
TSK,J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,
9)Emekli TSK,J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu
kişiler
Lütfen öncelik durumunuzu kayıt esnasında bildiriniz.

HEKİM SEÇME HAKKI
Hekim Seçme Hakkı Hastanemizde hekim seçme hakkına sahipsiniz. Hasta Kayıt
Biriminde bulunan hekim listelerinde branşlarına göre çalışan hekimlerimizin
isimleri yer almaktadır. Ayrıca hangi hekimlerin görevli olduğu konusunda Hasta
Kayıt Biriminde veri kayıt elemanlarından bilgi alabilirsiniz. Hangi hekime muayene
olmak istediğinizi kayıt sırasında bildirebilirsiniz. Merkezi Hastane Randevu
Sisteminden-Alo 182 (MHRS)’den başvurularınızda da hekim seçme hakkınızı
kullanabilirsiniz.
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YATIŞ VE TABURCULUK
YATIŞ İŞLEMLERİ
Hastanın kimliği olmadan kayıt ve yatış işlemleri yapılamaz.
Hastanın poliklinik girişi yapıldıktan sonra muayene olduğu birimden yatacağı
bölüme yatış kararı verilir.
İlgili hekim tarafından yatış yapılacak servis ile iletişime geçilerek bilgi verilir.
Hasta/Hasta yakını yatış onam formu ile bilgilendirilerek, yatış evrakı ile birlikte ilgili
kliniğe yönlendirilir.
TABURCULUK İŞLEMLERİ
Doktorunuz tarafından taburculuk kararı verildikten sonra taburculuk işlemleriniz
servis sekreterliği tarafından yapılır. Taburculuğunuzda hastanemizde yattığınız
sürece yapılan tedavinizi içeren epikrizinizin bir örneği size teslim edilir.
BİLGİLENDİRME VE RIZA
Hastanemizde poliklinik ve klinik hastalarına uygulanacak yatış, girişimsel işlemler,
ameliyatlar ve diğer uygulamalar için rıza belgeleri düzenlenmiştir. Hasta rıza verdiği
her uygulama için “ okudum anladım kabul ediyorum “ ifadesini kendi el yazısıyla
yazması ve imzalanması istenir.
Hasta işleme başlamadan önceki herhangi bir aşamada işlemi/tedaviyi ret etme
hakkına da sahiptir. Böyle bir durumda da ret formu kullanılır.

POLİKLİNİK HİZMETLERİ
DAHİLİ BRANŞLAR

CERRAHİ BRANŞLAR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Genel Cerrahi

Enfeksiyon Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Göğüs Hastalıkları

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

İç Hastalıkları

Ortopedi ve Travmatoloji

Kardiyoloji

Üroloji

Nöroloji
Psikiyatri
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HİZMET SUNULAN BÖLÜMLER

ACİL SERVİS:
Acil servis, hastanelerin acil tıbbi yardım gerektiren hastalara hizmet vermek
amacıyla kurulan bir sağlık birimidir. Acil servisler, hastanın şikayetine ve sağlık
durumunun aciliyetine göre kendi içinde çeşitli birimlere ayrılarak 7 gün 24 saat
faaliyet göstermektedir.
Hastanemizde 2. Seviye, 24 yataklı 2 müşahade odası, 1 izolasyon odası, 1enjeksiyon
odası, 1 müdahale odası, 1triyaj odası, 2 yeşil alan muayene odası, 1 sarı alan, 1
resüsitasyon alanı, 1 acil röntgen odası ve ayrıca KBRN ünitesi ile hizmet
vermekteyiz.
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AMELİYATHANE:
Toplam 6 adet ameliyat odamız teknik donanım ve personel olarak 24 saat hizmet
verecek şekilde planlanmıştır. Deneyimli uzman hekimlerimiz, anestezi
teknisyenlerimiz ve hemşirelerimiz ile beyin cerrahi, genel cerrahi, kulak burun
boğaz, göz, üroloji, ortopedi, kadın hastalıkları ve doğum branşlarında ameliyatlar
yapılmaktadır.
6 ameliyat odamız ile 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz.

YOĞUN BAKIMLAR:
Hasta bakımı açısından ayrıcalık taşıyan, ileri teknolojiye sahip ekipmanlarla
donatılmış, 24 saat yaşamsal göstergelerin gözleminin ve tedavisinin yapıldığı
birimlerdir. Hastanemiz bünyesinde yer alan yoğun bakım ünitelerinde hastalarımız
son teknolojiye sahip cihazlarla ve alanında uzman hekim ve hemşirelerimizle hizmet
almaktadırlar.
Hastanemizde 2. basamak, 30 yatak ve 4 izolasyon odası ile 4 adet genel yoğun bakım
ünitemiz hizmet vermekteyiz.
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PALYATİF BAKIM MERKEZİ:
Yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan
hastalarda ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek, bu
kişilere ve aile bireylerine tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarını
hafifletmek veya önlemek, yaşam kalitesini geliştirmek için faaliyet göstermek üzere
kurulan birimlerdir.
Hastanemizde toplam 15 yatak sayısı ile hizmet verilmekteyiz.

DOĞUM HİZMETLERİ
Doğum her anne, her aile için özel bir süreçtir. Bu anlamda güvenliğiniz, konforunuz
ve iyi bakım almanız için her türlü detay düşünülmüştür. Hastanemizde deneyimli
uzman hekimlerimiz ve ebelerimiz doğum hizmeti vermekteyiz.
1 SDL ve 4 normal hasta odası, 1 doğum salonu ve 1 müdahale odası ile hizmet
vermekteyiz.
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ENDOSKOPİ
Sindirim sistemi hastalıklarının incelenmesinde önemli bir yöntem olan endoskopi,
hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde kullanılır. Sindirim sistemi rahatsızlıklarına
neden olan faktörün ortaya çıkartılmasında oldukça güvenilir ve etkin olan bu
yöntemle birçok hastalığın erken teşhisi ve tedavisi yapılabilir.
Ünitemizde uzman hekimlerimiz tarafından gastroskopi, kolonoskopi ve
sigmoikoskopi işlemleri yapılmaktadır.

FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ
Kas ve iskelet sistemi hastalıkları tedavisinde fizik tedavi uygulamalarının yapıldığı
ünitemizde çalışmalar alanında deneyimli fizyoterapist ve fizyoterapi teknikerleri
tarafından verilmektedir. Ayaktan fizik tedavi programını sürdüremeyecek veya
hastanede ileri tetkik ve tedavisi gereken hastalar servis şartlarında yatırılarak tedavi
edilmektedirler. Diğer hastalar ise ayaktan tedavi programlarına alınmaktadırlar.
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EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Hastanemize gelemeyecek durumda olan sağlık hizmetine ihtiyacı olan bireylerin
evinde; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve
aile ortamında yapılması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek
hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi amacıyla kurulan Evde Sağlık
Hizmetleri Birimimiz 1Hekim ve 2 sağlık personeli tarafından hizmet vermektedir.
Ulusal çağrı merkezini (4443833) arayarak hizmet alabilirsiniz.

SERVİSLER
Hastanemizde fizik tedavi, dahili branşlar, cerrahi branşlar ve kadın hastalıkları
servislerimizle hizmet vermekteyiz.
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LABORATUVAR HİZMETLERİ
Tanı ve tedavi olanaklarını büyük ölçüde destekleyen laboratuarimizda 7 gün 24 saat
kesintisiz hizmet vermekteyiz.
Sonuçlarınıza hastanemiz https://ahmetozsoydh.saglik.gov.tr/
adresinden
ulaşabilirsiniz.
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GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ
MR (Manyetik Rezonans); sıklıkla
hastalıkları teşhis etmek veya tedaviye
verilen yanıtı takip etmek için kullanılır.
Röntgen filmleri ve bilgisayarlı tomografi
(BT) taramalarının aksine MR sağlığa
zararlı iyonlaştırıcı radyasyon kullanmaz.
Taranan alanın boyutuna ve çekilen
görüntü sayısına bağlı olarak 15 ila 90
dakika süren ağrısız bir işlemdir.

TOMOGRAFİ: Sıklıkla kullanılan ve
bir tanı aracı olan BT, vücudun ilgili
alan ya da alanlarını, ayrıntılı olarak Xray ışınları ile tarayarak detaylı ve
katmanlı bir resim oluşturur. Çekim
esnasında vücut
içindeki kemik,
yumuşak doku, organ ve damarların
görüntülerini farklı açılardan tarar ve
kesitler
hâlinde
görüntülenmesine
olanak tanır.

DANSİTOMETRİ: Tarama ve kemik
mineral yoğunluğunu ölçmek için
kemik yoğunluğu kaybını
değerlendirmek amacıyla yürütülen bir
testtir. Bu test, kemiklerde kalsiyum
kaybı sonucu gelişen kemik durum
osteoporoz tanısı için kullanılır.
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MAMOGRAFİ: Düşük dozda
radyasyon kullanılarak kadın meme
dokusunun ayrıntılı olarak
incelenmesine olanak tanıyan bir tanı
yöntemidir. Kadınlarda en sık görülen
kanser türü olan meme kanseri
tanısında önemli bir görüntüleme
aracı olarak kullanılır ve 40 yaş ve
üzerindeki her kadının yılda bir kez
yaptırması gereken bir sağlık taraması
türüdür.

ULTRASONOGRAFİ;Tıbbi
görüntüleme yöntemi olup ses dalgaları
yardımıyla vücudun iç kısmında yer alan
doku ve organların genel hatlarıyla
görülebilmesini sağlar. birçok hastalığın
teşhisinde,
bazı
hastalıkların
ise
girişimsel yöntemlerle tedavilerinde
önemli bir payı mevcuttur.

RÖNTGEN ÇEKİMLERİ: Pek çok
doku ve kemiklerin görüntülenmesinde
yaygın olarak kullanılır ve ağrısız bir
tetkiktir. Hastalıkların teşhis, takip ve
tedavi süreci için çok faydalıdır.
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DİĞER BİRİMLERİMİZ

EFOR (EGZERSİZ STRES)
TESTİ;Kalp damar hastalıklarının tanı
ve takibinde yaygın olarak kullanılan
basit bir testtir . Test esnasında belli bir
protokol çerçevesinde uygulanan egzersiz
ile kalbin iş yükü arttırılmakta ve buna
cevap olarak kalbin verdiği yanıt, kalbin
elektriksel aktivitesi (EKG)
kayde¬dilerek, bilgisayarda analiz
edilmektedir.

EKOKARDİYOGRAFİ (EKO, Kalp
ultrasonu), ultrasonik ses dalgalarıyla,
kalbin değişik yapılarını ve
fonksiyonlarını inceleme imkânı veren
bir teşhis metodudur.

TANSİYON HOLTER: Tansiyonu
yüksek (Hipertansiyon) olan hastaların
doğru teşhis edilebilmesi için
veya
Tansiyon yüksekliği nedeni ile tadavi
gören
hastaların
tedavilerinin
etkinliğinin değerlendirilebilmesi için
kullanılan, 24 saat süresince hasta
üzerinde kalan ve sık aralıklarla kan
basıncı ölçümü yapan bir tansiyon ölçüm
cihazıdır
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BİLGİSAYARLI GÖRME ALANI
(BGA) TESTİ; Tam karşıya odaklanmış
görme (merkezi) hem de yan görme
(periferik) değerlendirilir. Bu test başta
glokom (göz tansiyonu) olmak üzere
retina kaynaklı ve nörolojik pek çok göz
hastalığının teşhisinde önemlidir.

NST; Bebeğin iyilik halinin
değerlendirilmesinde en sık uygulanan
testtir. Rahim kasılmalarının olmadığı
bir dönemde yapıldığı için üzerinde
herhangi bir stres olmayan bebeğin
durumu değerlendirilir. Nonstres test
olarak adlandırılması bu yüzdendir.
Annenin dinlenmiş ve tok olduğu bir
dönemde yapılması idealdir.

OYOMETRİ (İŞİTME TESTİ);
Kişinin her bir kulağının farklı frekans
aralıklarındaki işitme kaybı eşiği,
derecesi ve tipinin belirlenmesi amacıyla
yapılır.
YENİDOĞAN İŞİTME TESTİ;
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SOLUNUM FONKSİYON TESTİ;
Akciğer fonksiyon testi olarak da
bilinen solunum fonksiyon testi,
akciğerin çalışma performansını
ölçmeye yarar. Akciğerin farklı
fonksiyonları test edilerek, herhangi bir
hastalık başlangıcı ya da belirtisi
gözlemlenebilir. Aynı zamanda,
halihazırda bulunan bir hastalığın
tedavi sürecinde iyileşme seviyesi takibi
de yapılabilir.

EEG: Beynin biyoelektriksel
aktivitesinin incelenmesini sağlayan
ve beyin lezyonları hakkında bilgi
veren ve günümüzde özellikle
epilepsi ve uyku araştırmalarında
çok önemli bir metodudur.

EMG TESTİ; Vücudumuzdaki

kasların, sinirlerin ve sinir köklerin
elektriksel yöntemle izlenmesidir.
Çevresel sinirleri etkileyen
hastalıkların tanısını koymak, tanıyı
doğrulamak, çevresel sinirlerde
ortaya çıkan işlev bozukluklarının
şiddetini belirlemek ve uygulanan
tedavinin etkisini değerlendirmek
için başvurulan bir inceleme
yöntemidir.
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GEBE SINIFIMIZ
Amacımız tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası konularında bilgi
sahibi olmalarını, bilgilerinin güncellenmesi ve bilinçli doğum yapmalarını
sağlamaktır. Anne adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini
benimsemesi konusunda bilgi ve beceri kazandırılmaktır.
Konu ile ilgili özel eğitim almış ebemiz tarafından verilen eğitimlerimiz devam
etmektedir.

BEBEK DOSTU HASTANE OLARAK, ANNE SÜTÜ KONUSUNDA SİZE YARDIMA
HAZIRIZ…

BEBEĞİNİZE İLK 6 AY SADECE ANNE SÜTÜ VERİNİZ.
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BAŞARILI EMZİRMENİN ON ADIMI
Temel Yönetim Uygulamaları

1. Kuruluşta anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve
desteklenmesi amacıyla bir emzirme politikası oluşturulur.
a) “Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslararası Yasa” ve Dünya
Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları eksiksiz şekilde uygulanır.
b) Personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir “bebek
beslenme politikası” oluşturulur.
c) Sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri kurulur.
2. Personelin emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik
ve becerilerle donatılması sağlanır.
Temel Klinik Uygulamalar
3. Hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda
bilgilendirilir.
4. Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten-tene temas kurması
sağlanarak, en kısa sürede emzirmeye başlaması ve temasın kesintisiz şekilde sürmesi
için annelere destek olunur.
5. Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sık karşılaşılan güçlüklerin
yönetilmesi konusunda annelere destek sunulur.
6. Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, yeni doğana anne sütünden başka herhangi
bir yiyecek veya sıvı verilmez.
7. Annelerin bebekleri ile bir arada tutulması ve günün 24 saati aynı odada kalmaları
sağlanır.
8. Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt
vermesi konusunda annelere destek olunur.
9. Biberon ve emzik kullanımı ve riskleri konusunda annelere danışmanlık hizmeti
verilir.
10. Ebeveynlerin ve bebeklerinin emzirme konusunda sürekli destek ve bakım
hizmetlerine erişim sağlayacakları merkezlerle ilgili bilgilendirilmeleri taburculuk
işlemleri öncesinde sağlanır.
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LÜTFEN İLAÇ KULLANIRKEN BU HUSULARA DİKKAT EDİNİZ
•
•
•
•
•
•
•
•

İlacı doğru yoldan, doğru zaman aralıklarında, doğru dozda ve belirtilen süre
boyunca kesintisiz kullanınız.
Kendinizi iyi hissettiğinde ilacı kullanmayıbırakmayınız.
İlaçtan yarar görmüyorsak doktora bilgi vermeliyiz.
İlavımızı zamanında ve tam içebilmek için gerekirse hatırlatıcı düzenlemeler
yapabilirsiniz.
Bir başkasına iyi gelen ilacın size zarar verebileceğini unutmayınız.
Grip gibi hastalıklarda antibiyotiğin yeri yoktur, hatta kullanılırsa yan etki olarak
ağız ve bağırsak florası bozulabileceğini umutmayınız.
Gebelikte ve emziren annelerde, hekimin önerileri doğrultusunda antibiyotik
kullanılmalıdır.
Vitaminlerin hekim önerisine göre kullanılması gerekir. Kişinin hekime ve/veya
eczacıya danışmadan vitamin alması kesinlikle doğru değildir.
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ORGAN BAĞIŞI

HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYATTIR.
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