
T.C.
SAÐLIK BAKANLIÐI
MERSÝN ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ
SÝLÝFKE DEVLET HASTANESÝ

Saðlýðýnýz Bizim Ýçin Önemlidir



HASTANEMÝZE HOÞGELDÝNÝZ

Hastanemiz. Yeni hizmet binamýzda 06.05.2013 tarihinden itibaren 
hizmet vermeye baþlamýþtýr. 

Yýllýk 400 bini aþkýn poliklinik sayýsý,210 yatak kapasitesi 150 hasta 
oda sayýsý, 25 yataklý eriþkin yoðun bakým, 4 yataklý yenidoðan yoðun bakým 
ile hastanemiz hizmet vermektedir. 

Hastanemizde üç katta poliklinik hizmeti verilmektedir. Her katta 
hasta bekleme salonu olup, hasta kayýtlarý polikliniklerde yapýlmaktadýr. 
Çocuk polikliniðinin bulundupu katta hasta emzirme odasý bulunmaktadir. 

Engelli hastalarýmýz için ;poliklinik giriþlerinden baþlayarak danýþma, 
engelli kayýt birimimizde iþaret dili eðitimi almýþ personellerimiz tarafýndan 
engelli vatandaþlarýmýza hizmet verilmektedir. Asansörlerimiz içersisinde 
engelli vatandaþlarýmýz için tutamaklar mevcuttur.

Hatanemiz bahçesinde personel hasta-hasta yakýný ve engelli 
hastalarýmýz için otoparkýmýz bulunmaktadýr. Hastanemiz; 300 kiþilik 
yemekhane, mutfak ,morg çamaþýrhane,terzihane, sýðýnak ve teknik atölye 
ile hizmet vermektedir. Hastanemizde 24 saat kesintisiz elektrik, su, merkezi 
ýsýtma-soðutma, havalandýrma sistemleri mevcuttur. Bütün mekanik-elektrik 
sistemler; iþinde deneyimli teknisyenlerimiz tarafýndan otomasyon 
odasýndan 24 saat boyunca takip edilmektedir. Yangýn durumunda merkezi 
yangýn algýlamai ihbar, uyarý ve söndürme sistemi olarak devreye 
girmektedir. 

Ýnsana hizmet en kutsal görev görev bilen güler yüzlü, samimi ve 
alanýnda uzman-deneyimli saðlýk çalýþanlarýndan oluþan personelleriyle 
bölgeye hizmet veren hastanemiz, mersin ilinde en önemli saðlýk merkezi 
olma yolunda hýzla ilerlemektedir. 

SÝLÝFKE DEVLET HASTANESÝ
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VÝZYONUMUZ

Hasta haklarýna saygýlý,Ulusal ve Uluslar arasý standartlara uygun,

Saðlýk hizmetlerinde'' Güvenilir ve Tercih Edilen Hastane''Olmak

MÝSYONUMUZ 

Güler yüzlü, Güvenilir, Yenilikçi, Ýnsan haklarýna saygýlý,

Saðlýk hizmeti sunmak

KALÝTE POLÝTÝKAMIZ 

Çaðýn gerektirdiði teknolojiyi takip etmek ve hastanemizde kullanmak,

Hasta- Çalýþan memnuniyetini ve güvenliðini her zaman en üst seviyede tutmak,

Objektif ve katýlýmcý yönetim anlayýþýný hastanemizin her kademesine yansýtmak,

Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileþtirmek ve geliþtirmek. 

DEÐERLERÝMÝZ 

ETÝK:Hastalarýmýzýn baþarýlý tedavisi önceliðimizdir. Bu kapsamda; 

Hastane Yönetimi Ve Tüm Çalýþanlar Olarak;

     Hastaya ve hasta haklarýna saygýlý olmak

     Mesleki ve bilimsel sorumluluk taþýmak

     Görevimizi yerine getirirken dil, din, mezhep, ýrk, yaþ, cinsiyet ve siyasi 
düþünce ayrýlýklarýndan etkilenmemek

     Ýþini doðru ve severek yapmak, kurumu sahiplenmek

     Kendini geliþtirmek için çalýþmak

     Þikâyet ve önerileri dinlemek, çözüm üretmek

     Verdiði sözleri tutmak, ahde vefa duygusuna sahip olmak

     Kurumun güven ve itibarýný sarsan davranýþlardan kaçýnmak esastýr.

Sunduðumuz Saðlýk Hizmeti Yönünden;

     Ulusal ve Uluslararasý hukuka uygun çalýþmak

     Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, hasta ve çalýþan memnuniyetinin artýrýlmasý 
için çalýþmak

     Kadýn çalýþanlarýmýz baþta olmak üzere tüm çalýþanlarýmýzýn güvenli bir 
ortamda çalýþmasýný saðlamak

     Hastanenin vizyon ve misyonuna uygun hareket etmek esastýr.

GÜVEN: Hastalarýmýzýn kendilerini güvenerek emanet ettiði bir kurum olmak 
esastýr.

YETKÝNLÝK: Saðlýk hizmetlerimizi profesyonellerle vermek esastýr.

  YENÝLÝKÇÝ: Saðlýk hizmetlerimizi en son teknoloji ile yeni yaklaþým ve 

uygulamalarla sunmak için çalýþmak esastýr

VÝZYONUMUZ - MÝSYONUMUZ
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POLÝKLÝNÝK HÝZMETLERÝMÝZ

ZEMÝN KAT
Çocuk Polikliniði
Ortopedi Polikliniði
Fizik Tedavi ve
  Rehabilitasyon Polikliniði
Dahiliye Polikliniði
Diyabet Polikliniði
Çocuk Geliþimi Polikliniði
Eczane
Görüntüleme (Taþkýrma, MR, Tomo
Röntgen, Ultrason vs.)

1. KAT
Göz Polikliniði
Psikiatri Polikliniði
Kardiyoloji Polikliniði
KBB Polikliniði
Genel Cerrahi Polikliniði
Psikolog
Aile Hekimliði Polikliniði
Nöroloji Polikliniði
Odyometri Ýþitme Tarama Testi
Acil Polikliniði (Acil Giriþi bir kot yukarýdadýr.)

2. KAT
Aile Planlamasý
Beyin Cerrahisi Polikliniði
Göðüs Hastalýklarý Polikliniði
Göðüs Cerrahisi Polikliniði
Anestezi Reanimasyon Polikliniði
Üroloji Polikliniði
Cildiye Polikliniði Gebe Okulu
Solunum Fonksiyon Testi

YATAKLI SERVÝSLERÝMÝZ

1. KAT
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi

2. KAT
Ortopedi Servisi
Cildiye Servisi
Kardiyoloji Servisi
Enfeksiyon Hastalýklarý Servisi
Nöroloji Servisi
Beyin Cerrahisi Servisi

3. KAT
Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Servisi
Genel Cerrahi Servisi
Çocuk Cerrahisi Servisi

4. KAT
Göðüs Cerrahisi Servisi
Üroloji Servisi

5. KAT
Çocuk Servisi
Göz Hastalýklarý Servisi
Palyatif Bakým Servisi

LABORATUVARLARIMIZ (2. KAT) 

Transfüzyon Merkezi
Biyokimya Laboratuvarý
Kültür Laboratuvarý

Mikrobiyoloji Laboratuvarý
Patoloji Laboratuvarý
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Ameliyathane 3. Kat Genel Yoðun Bakýmlar 3. Kat
Bilgisayarlý Tomografi Zemin Kat Görüntüleme Hizmetleri Zemin Kat
Direkt Röntgen Zemin Kat Hasta Nakil Hizmetleri 1. Kat
Doðumhane 3. Kat Kan Alma Birimi Zemin - 1. Kat

Eczane Zemin Kemik Dansitometri Zemin Kat
Kat Mamografi Zemin Kat
EEG - EMG 1. Kat Merkezi Sterilizasyon Ü. Bodrum Kat
Eforlu EKG 1. Kat Morg Bodrum Kat
EKG Zemin-1.Kat MR Zemin Kat
Evde Saðlýk Hizmetleri 1. Kat Ultrasonografi Zemin Kat
Fizik Tedavi Ünitesi Zemin Kat Yenidoðan Yoðun Bakým3. Kat

DÝÐER BÝRÝMLERÝMÝZ

ÝDARÝ BÝRÝMLERÝMÝZ

Arþiv Birimi Zemin Kat Klinik Mühendislik Br. Zemin Kat
Ayniyat Birimi 1. Kat Muhasebe Birimi Zemin Kat
Bilgi Ýþlem Birimi Zemin Kat Muthemetlik  Birimi 1. Kat
Biyomedikal Birimi Zemin Kat Organ Baðýþ Birimi 2. Kat
Çalýþan Güvenliði Br. 6. Kat Personel Özlük Br. 1. Kat
Disiplin Hukuk Birimi Zemin Kat Saðlýk Kurulu 1. Kat
Eðitim Birimi 6. Kat Saðlýk Otelciliði Birimi 2. Kat
Enfeksiyon Birimi 6. Kat Satýn Alma Birimi Zemin Kat
Fatura Birimi 1. Kat Sivil Savunma Birimi 1. Kat
Gelen Evrak Kayýt Br. 1. Kat Teknik Hizmet Birimi Bodrum Kat

Týbbi Sarf Birimi Zemin KatHasta Ýletiþim Birimi Zemin Kat
Ýstatislik Birimi 6. Kat TÝG Birimi 1. Kat
Kalite Yönetim Birimi 6. Kat Vezne Zemin Kat
Kanser Kayýt Birimi 1. Kat Ayniyat Sarf Zemin Kat
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POLÝKLÝNÝK HÝZMETLERÝMÝZ

Hastanemizde poliklinik hizmetleri; 09.00 – 12.00 ile 13.00 – 16.00 saatleri 

MHRS'den (182 nolu telefon hattýndan arasýnda verilmektedir. 

veya  adresinden) Her haftanýn Çarþamba günleri 

randevu alýnarak veya 13.00'da hastanemizde saðlýk kurulu 

polikliniklerimizde bulunan hasta kayýt hizmeti verilmektedir.

birimlerinden sabah 07.30 – 12.00 ile 

13.00 – 16.00 saatleri arasýnda giriþ 

alýnarak baþlatýlmaktadýr. 

Hastalarýmýz Hekim Seçme Haklarý'ný 

kullanarak poliklinik hizmetlerinden 

faydalanabilmektedir. Hastanemizin 

poliklinik giriþlerinde hasta taþýma ve 

yönlendirme personellerimiz 

hastalarýmýza hizmet için hazýr 

bulunmaktadýr.  Poliklinik saatlerimiz 

www.mhrs.gov.tr

RADYOLOJÝ VE GÖRÜNTÜLEME

LABORATUVAR HÝZMETLERÝ

Hastanemiz laboratuarlar taný ve tedavi klinik/polikliniklere 24 saat boyunca 

olanaklarýný büyük ölçüde destekleyen hizmet vermektedir. Kan transfüzyon 

modern ve tam donanýmlý ekipman merkezimiz, Biyokimya, Mikrobiyoloji, 

sistemiyle deneyimli uzman hekim ve Patoloji, ve Kültür Laboratuvarý 

personeliyle acil ve tüm mevcuttur. 

Hastanemizde poliklinik hizmetleri , 07:30- 12:00 ve 13:00-16:00 saatleri 
MHRs'den (182 nolu telefon arasýnda giriþ alýnarak verilmektedir. 
hattýndan veya  Hastalarýmýz Hekim Seçme Haklarý'ný 
adresinden randevu alýnarak veya kullanarak poliklinik hizmetlerinden 
hasta kayýt ve polikliniklerden sabah faydalanabilmektedirler. 

Hastanemizin poliklinik 
giriþinde;hasta taþýma ve 
yönlendirme personellerimiz 
hizmet vermektedir. Poliklinik 
hizmetlerimiz saat 09:00-12:00 
ve 13:00-16:00 arasýnda 
verilmektedir. Çarþamba günleri 
saat 13:30'da saðlýk kurulumuz 
toplanmaktadýr. 

www.mhrs.gov.tr
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DÝYALÝZ HÝZMETLERÝ

Diyaliz ünitemiz sertifikalý, 

tecrübeli doktor ve 

hemþirelerimizden 

oluþmaktadýr. 19+1 

diyaliz cihazý 

kapasitemizle halkýmýza 

hizmet etmektedir. 

Psikolog ve 

diyetisyenlerimiz diyaliz 

hastalarýmýza hizmet 

etmektedir. Her yatak 

baþýnda TV sistemi 

bulunmaktadýr. 
araçlarýmýzla evden hastaneye, Hastalarýmýza sabah kahvaltýsý ve ara 
hastaneden eve saðlanmaktadýr. öðün verilmektedir. Hastalarýmýzýn 

hastanemize transferi birime ait 

Engelli hastalarýmýz için; poliklinik engelli vatandaþlarýmýza hizmet 
giriþinden baþlayarak danýþma, engelli verilmektedir. Engelli WC ve 
kayýt ve hastanemiz kabartmalý asansörümüz bulunmaktadýr. 
haritasýna kadar takip izleri Hastanemiz bahçesinde engelli 
bulunmaktadýr. Danýþmamýzda ve hastalar için otopark alaný 
engelli kayýt birimimizde iþaret dili bulunmaktadýr. Ayrýca servis katlarýnda 
eðitimi almýþ personellerimiz tarafýndan engelli odasý düzenlenmiþtir. 

ENGELLÝ HASTA HÝZMETLERÝ

ERÝÞKÝN YOÐUN BAKIM HÝZMETLERÝ

Yoðun bakým ünitemizde 
25 adet tam donanýmlý 
hasta yataklarý ile 
hizmet veren mekanik 
ventilatör, transport 
ventilatörü kan gazý 
cihazý bulunduðu 
Deneyimli uzman doktor 
ve yoðun bakým 
sertifikalý hemþireler 
tarafýndan 24 saat 
hizmet verilmektedir. 
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Hasta yakýnlarýnýn 24 saat kalabileceði, Hastanýz hakkýnda her gün saat 12:00-
içinde; 13:00'de ve gerektikçe bilgi güvenliði 

saðlanarak yoðun bakým ünitesi Oturma kanepeleri
sorumlu hekimi tarafýndan, yoðun 

Yemek masasý ve sandalyeleri bakým hasta yakýnlarý bekleme 
alanýnda bulunan bilgilendirme Eþyalarýn konulmasý için dolaplar  olan 
odasýnda bilgi alabilirsiniz. BEKLEME SALONU bulunmaktadýr. 

YOÐUN BAKIM HASTA YAKINLARI ÝÇÝN

Yenidoðan yoðun bakým ünitemizde Ziyaret ve Emzirme Sýrasýnda Dikkat 
küvöz, küvöz üstü fototerapi, led Edilmesi Gereken Kurallar:
fototerapi, ventilatörlü transport küvöz - Önlük giyilmeli,
ve ventilatör cihazý ile hizmet 

-Maske ve bone takýlmalý,verilmektedir.

-Eller yýkanarak veya el Yenidoðan yoðun bakým 
dezenfektaný ünitesi hemþirelerinin izni ve 

kullanarak hijyen beraberinde bebeðinizi 
saðlanmalý emzirebilirsiniz.

-Yüksek sesle Bebeðiniz hakkýnda her 
konuþulmamalý, gün saat 15.30-16.00 da ve 

fotoðraf gerektikçe bilgi güvenliði 
çekilmemeli, görüntü saðlanarak yenidoðan yoðun 

alýnmamalý ve cep bakým ünitesi sorumlu hekimi 
telefonu kullanýlmamalýdýr.tarafýndan, yoðun bakým hasta 

yakýnlarý bekleme alanlýnda bulunan - Týbbi cihazlara ve malzemelere 
bilgilendirme odasýnda bilgi alabilirsiniz. dokunulmamalýdýr. 

YENÝDOÐAN YOÐUN BAKIM HÝZMETLERÝ

Anne ve bebek 
arasýndaki baðýn 
doðumdan hemen sonral 
tensel temasla geliþtiði 
ve bu baðýn kuvvetine 
göre süt üretiminin 
arttýðýndan annelerin 
bebeklerinden uzak 
kalmamasý için 
yenidoðan ünitesinde 
bebeði yatan anneler ve 
doðumu yaklaþan 
gebelerin saðlýk 
tesisimizde 
kalabilecekleri mekandýr.

ANNE OTELÝ

ANNE OTELÝNDE KÝMLER KALABÝLÝR?
Yenidoðan yoðun bakým ünitesinde kalan 

bebeklerin anneleri, bebeklerinin yatýþ süreleri boyunca 
anne otelimizde konaklayabilmektedir.  Doðumu yaklaþan 
ancak olumsuz hava koþullarý ve maddi imkansýzlýklar 
nedeniyle hastaneye ulaþmakta zorlanan gebeler 
hastanemizde doðum yapacaklarý süreye kadar misafir 
edilmektedir. 7



ANNE OTELÝ ÖZELLÝKLERÝ

-Anneler için 4 yatak, gebeler 
için 3 yatak bulunmaktadýr.
Anne ve gebelerimize 3 öðün 
yemek verilmektedir. 
Annelere anne sütünün 
önemi ve emzirme teknikleri, 
genel bebek bakýmý kiþisel 
ve el hijyeni, ilk yardým 
eðitimleri verilmektedir. kütüphane oluþturulmuþtur.
Annelerin dinlenebilecekleri, diðer  Anne otellerinde misafir edilen annelerin 
annelerle yemek yiyebilecekleri, kimlik bilgileri ve iletiþim bilgileri düzenli 
televizyon seyredebilecekleri oturma olarak kaydedilmektedir. 
a laný ve ki tap okuyabi lecekler i  

DOÐUMHANE HÝZMETLERÝ

Doðumhanemizde uzman 
doktor ve ebelerimizle 24 
saat kesintisiz hizmet 
verilmektedir. Ayrýca tek 
kiþilik odalarda doðum 
doðumlarýmýz 
yaptýrýlmaktadýr. Tek kiþilik 
sancý-doðum-loðusa (SDL) 
odamýz mevcuttur. 
Transport küvöz 
bulunmaktadýr. 

ENDOSKOPÝ HÝZMETLERÝ

Endoskopi ünitesi deneyimli hemþire kolonoskopi, retroskopi ve endoskopi 
ve anestexi uzmaný eþliðinde genel hizmetleri verilmektedir. 
cerrahi uzmaný tarafýndan gastroskoði, 

AMELÝYATHANE HÝZMETLERÝ

Hastanemiz ameliyathanesinde 
hastalarýmýza; modern donanýma sahip 

teknolojik cihazlar dalýnda deneyimli 
doktorlar, anestezi teknisyenleri ve 

hemþirelerle donanýmlý ameliyat 
masasý, skopi cihazý ile hizmet 

vermektedir. Ameliyathanemizde cerrahi 
alanlarda laporoskopik ve endoskopik 

ameliyatlar yapýlmaktadýr. 
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Acil servisimizdeki hekimlerimiz, tansiyon, nabýz ve ateþ ölçümü yapýlan 
sertifikalý hemþirelerimiz, hasta taþýma, hastalar acil hekimlerine öcelik sýrasýna 
karþýlama ve yönlendirme göre yönlendirilmektedir. Ayrýca acil 
personellerimizle 24 saat kesintisiz röntgen mevcuttur. 
hizmet vermektedir. Triyaj bölümünde, 

ACÝL HÝZMETLERÝ

AMELÝYATHANE HÝZMETLERÝ

Hastanemiz 
ameliyathanesinde 
hastalarýmýza;modern 
donanýma sahip teknolojik 
cihazlar dalýnda deneyimli 
doktorlar, anestezi 
teknisyenleri ve hemþirelerle 
donanýmlý ameliyat masasý, 
skopi cihazý ile hizmet 
vermektedir. 
Ameliyathanemizde cerrahi 
alanlarda laporoskopik ve 
endoskopik ameliyatlar 
yapýlmaktadýr. 

YATAKLI SERVÝSLER

Servislerimiz çift kiþilik tek 
kiþilik ve 1 adet suit oda 
þeklinde yataklý olarak 
hizmet vermektedir. 
Her katta engelliler için 
düzenlenmiþ odalar 
mevcuttur.
Hastanemizde 
hastalarýmýza otel 
konforunda saðlýk hizmeti 
sunulmaktadýr. 
Hasta odalarýnda 
hastalarýmýzýn konforu için 
TV, buzdolabý, tuvalet, 
banyo ve refakatçiler için 
refakat koltuklarýmýz 
mevcuttur.
Hasta yataklarýmýz elektrikli 
ve motorlu olup hasta yatak 
baþlarýnda medikal gaz 

sistemi ve hemþire çaðrý sistemi bulunmaktadýr.
Bu konforlu mekanlar hasta ve refakatçilerimizin 
gizlilik ve mahremiyeti düþünülerek hazýrlanmýþtýr.
Ameliyat, yoðun bakým, yenidoðan ve doðum 
salonunda bulunan hastalarýmýzýn yakýnlarýnýn 
beklemeleri için düzenlenmiþ olan bekleme salonu 
mevcuttur.



Doktor ve hemþirelerinizin uyarý ve gerekmektedir (Nezle,grip, kronik 
tavsiyelerine uyunuz. hastalýklar vb. olmamalýdýr).

 Hastalýk þüphesi olan refakatçi, 
Hastanemizde ziyaret saatleri her gün durumunu hemþireye bildirmelidir. 
saat 13:00-14:00 saatleri arasýnda  Hasta odasýnda yalnýz 1 refakatçi 
olup, hekim kararý doðrultusunda kalabilir. Hekim uygun gördüðü taktirde, 
kýsýtlama yapýlabilir. Enfeksiyon riski hastanýn durumuna göre ikinci bir 
sebebiyle grip, nezle vb. bulaþýcý refakatçi odada kalabilir. 
hastalýðý olanlarýn ve küçük çocuklarýn  Refakatçiler, hastanýn hastalýðý ve 
ziyarete getirilmemesi gerekir.  tedavi politikasý hakkýnda hekiminden 
 ve hemþiresinden bilgi almalýdýr. 
Ayný nedenle odalara çiçek  Refakatçiler, refakatçi yemek 
alýnmasýnda kýsýtlamalar yapýlabilir. saatlerine uymalýdýr. 
Yoðun Bakým ve izole hasta ziyaretleri  Refakatçiler, refakatçi kartlarýný 
için belirlenen ilave kural ve yanlarýnda taþýmalýdýr. 
kýsýtlamalara lütfen uyunuz.  Hasta  Refakatçi kartý görevli tarafýndan 
ziyaret süresinin kýsa tutulmasý ve istenildiðinde gösterilmelidir. 
ziyaretçi sayýsýnýn 2 den fazla  Hasta taburcu olduðunda, refakatçi 
olmamasýna özen gösterilmelidir. kartý kat danýþmanýna teslim edilmelidir. 

 Refakatçiler hasta yataklarýna kendi ve 
Refakatçilerinizin 12 yaþ altý olmamasý hastanýn saðlýðý açýsýndan 
gerekmektedir. oturmamalýdýr.  

 Yemek tepsileri yerlere ve kapý 
Özel eþyalarýnýzý güvenlik açýsýndan önlerine býrakýlmamalýdýr. 
ortada býrakmayýnýz.  Elektrik düðmeleri ve musluklar açýk 

býrakýlmamalýdýr. 
Hastanemizin tüm birimlerinde sigara  Hastane temizlik kurallarýna dikkat 
içmek yasaktýr. Dumansýz yaþama siz edilmelidir. 
deðerli hasta ve hasta yakýnlarýmýzdan 
destek bekliyoruz. GÖRÜÞ VE ÖNERÝLERÝNÝZ BÝZÝM 

ÝÇÝN DEÐERLÝDÝR:
Hastane içerisinde gürültü yapmayýnýz; Sunduðumuz hizmette karþýlaþtýðýnýz 
odanýzdaki televizyonun sesini diðer sorunlarý, hastane ve personel ile ilgili 
hastalarý rahatsýz etmeyecek seviyede görüþ , öneri ve þikayetlerinizi 
açýnýz. çözümleyebilmemiz için bizimle 
Hasta/hasta yakýnlarý ve ziyaretçiler paylaþabilirsiniz. Bunun için poliklinik 
hasta odasýndaki eþya, cihaz ve zemin katýnda Hasta Ýletiþim Birimi'ne 
sistemler hakkýnda bildirilen þahsen baþvurabilirsiniz. Dilek-þikayet-
sorumluluklara uymalýdýrlar. öneri kutularýna yazýlý bildirim 
Hasta lavabolarýnda boþa akan yapabilirsiniz. (Zemin poliklinik katýnda, 
musluklarý kapatýnýz. servis giriþ katýnda, yoðun bakým giriþi 
Hastane içerisinde gördüðünüz þüpheli 3 .katta, idari giriþ 2. Katta, acil servis 
kiþileri servis hemþiresine bildiriniz. giriþinde ve yemekhane katýnda dilek-

þikayet-öneri kutularý mevcuttur. )
REFAKATÇÝ KURALLARI Silifke Devlet Hastanesi Web 
 Hasta yanýnda kalacak olan sayfasýndan görüþ ve önerilerinizi 
refakatçinin saðlýklý olmasý bildirebilirsiniz. 

ZÝYARETÇÝLERÝMÝZ VE REFAKATÇÝLERÝMÝZÝN
BÝLMESÝ GEREKENLER:



Palyatif bakým, mevcut 
hastalýklarý nedeni ile 
tam olarak iyileþemeyen 
veya yaþam sonunda 
desteðe ihtiyacý olan 
hastalara yardým etmeyi 
amaçlayan bir týp 
alanýdýr. Ayný zamanda 
'destekleyici bakým' 
olarak da bilinir. 
Hastanýn acý çekmesinin 
giderilmesi ve yaþam 
kalitesinin artýrýlmasýna 
odaklý bir bakým þeklidir.

baðýmlý hastalardýr.E s k i d e n  ' H a s t a n ý z  i ç i n  
*Aðrý ve diðer bulantý, ishal, kilo kaybý, yapabileceðimiz bir þey yok, alýn evinize 
uykusuzluk, depresyon gibi bulgularýn götürün' denilen hastalarýn aðrý ve diðer 
kontrol altýna alýnmasý ve hafifletilmesisýkýntýlarýnýn azaltýlmasý üzerinde 
*Hastada oluþan istenmeyen yan durulur. Yaþamýn sonunda, hastalýðý 
etkilerin giderilmesiiyileþtirme amaçlý tedavilerin amacýna 
*Beslenme desteðinin saðlanmasýulaþamadýðý durumlarda palyatif bakým 
*Solunumun rahatlatýlmasýdevreye girer ve hastanýn þikayetlerine 
*Hastanýn ve ailesinin psiko-sosyal ve yönelerek yaþam kalitesini artýrmayý 
manevi gereksinimlerinin karþýlanmasýhedefler.
*Hasta ve ailesinin eðitilmesiAmaç hastalarýn yaþamýna yýllar 
*Hastanýn son dönem bakýmý ÝLE ÝLGÝLÝ deðil yýllarýna yaþam katmaktýr. Her 
HÝZMETLERÝ VERMEKTEYÝZ.hastanýn yaþamýnýn son günlerini belli bir 

Bizim hastanemizde yatan kalite ve huzur içerisinde geçirmeye 
hastalarýmýz evde bakýlmasý zor olan hakký vardýr. Bu nedenle palyatif bakým 
hastalardýr . Yeni hastalýklarýyla  yeni günümüzde insan haklarý deðerleri 
haya t la r ýn ý ,  evde  nas ý l  i dame arasýnda sayýlmaktadýr. Hasta ve 
ettireceklerini en doðru þekliyle yakýnlarý ile iletiþim, ölümün doðal bir 
ekibimizle birlikte onlara öðretiyoruz.süreç o larak kabulü ,  hastanýn  

Beslenmesi düzenlenen (PEG kararlarýna ve seçimlerine saygý duyma, 
–NG- TPN Oral) hastanýn beslenmesi yas sürecinde aileye destek saðlama 
öðretiliyor. Günlük kiþisel bakýmlarýný palyatif bakýmýn ilkeleri arasýndadýr.
nasýl yapmalarý gerektiði (aðýzbakýmý, Palyatif bakým gerektiren 
saç, yarabakýmý, alt temizliði, sonda baþlýca hastalar; alzheimer gibi nörolojik 
bakýmý, peg bakýmý, vücut temizliði ) ilerleyici hastalýðý olan hastalar , ileri 
konusunda eðitimler veriliyor.derecede organ yetersizliði olan 

Ayrýca banyo yapýmý,  günlük hastalar, tedaviye yanýt vermeyen 
yatak içi rom egzersizleri, basý yarasýnýn kanser hastalarý, beslenmesi fiziksel ve 
önlenmesi için yapýlmasý gerekenler nörolojik/psikolojik nedenlerle bozulmuþ 
uygulamalý olarak anlatýlýp eðitimleri beslenme desteðine ihtiyaç duyan 
verilmektedir.hastalar, yatak yarasý açýlan yataða 

ACÝL HÝZMETLERÝ
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SÝLÝFKE DEVLET HASTANESÝ

SEMT POLÝKÝNLÝÐÝ

Adres: 

Telefon: 0324 714 11 59
Web Sitesi: https://silifkedh.saglik.gov.tr/

E-mail: mersindhs8@saglik.gov.tr

Adres: Göksu mahallesi Atatürk Bulvarý No:43 Pk:33960 Silifke/Mersin

Bolacalýkoyuncu Mahallesi, 33960 Silifke/Mersin
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