
POLİKLİNİKLERİMİZ (TEL: 0224 817 10 33- 1192/1187) 

Sizlere hizmet veren hastanemiz, teknolojik gelişmeleri 
ve bilimsel çalışmaları yakından takip ederek, yasal şartlar 
çerçevesinde sizlere kaliteli hizmeti güler yüzlü, ekip ruhu 
ile sunmaya çalışmaktadır. 
Poliklink hizmeti hafta içi sabah 09:00’da başlar ve saat 
16:00’ya kadar devam eder. 
Poliklinik hizmeti veren branşlar 
Genel Cerrahi, Dahiliye, Kadın Hastalıkları ve Doğum, 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Diş Poliklinikleri, Anestezi ve 
Acil Servis Poliklinikleri bulunmaktadır. KBB Polikliniği 
haftada 3 gün (pzt-Salı-çarş) ve Göz Polikliniği haftada 2 
gün (pzt-Salı) hizmet vermektedir. 
Poliklinik Hizmeti İçin: 
SSK, Emekli Sandığı, Bağkur, Memur, Ücretli Hasta ve 
Yeşil kartlı hastalar için nüfus cüzdanı ve T.C. kimlik 
numarası olmalıdır. Yurtdışı sigortalı hasta için T.C. kimlik 
no’lu nüfus cüzdanı, SSK Bölge Müdürlüğünden 6 aylık 
düzenlenmiş resmi evrak olmalıdır. 
Hasta Kayıt biriminden tüm kurumlar için müstehaklık 
sorgulaması yapılacaktır. Kişi Müstehak ise sağlık 
hizmetlerinden SGK üzerinden faydalanabilir. 
Polikliniklerimizde LCD ekranlardan muayene sıranızı 
takip edebilirsiniz.Poliklinik sıranızı hasta kayıt birimi 
elemanlarınıdan ivedilile alabilirsiniz. Bunun dışında 
hastaneye gelmeden önce intenetten www.mhrs.gov.tr 
ardesinden veya 182 no’lu MHRS randevu hattından bir 
gün sonraya randevunuzu alabilir, beklemeden  

                
muayene olabilirsiniz. İstenen tetkik laboratuvar ise 
laboratuvar bölümünde beklemenize gerek yoktur. Saat 
13:30 ‘a kadar hekim bilgisayarına sonuçlar iletilmektedir. 
Dış laboratuvara gönderilen tahlillerin sonuçları da ertesi 
gün hastaneye faxlanmaktadır. Sonuçları laboratuvar 
sonuç verme biriminden  alabilirsiniz. İstenen tetkik 
röntgen ise 15 dakika sonra röntgen sonucunuzu röntgen 
biriminden alabilirisiniz. Tetkik istenen hastalar yine sıra 
ile polikliniğe çağırılırlar. Sağlık Personeli, Engelliler, 65 
yaş üstü hastalar, gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, 
muhtaç ve güçsüz kimselere genel hizmeti aksatmayacak 
şekilde öncelik tanınması kanuni haktır. Hastanemizde 

hekim seçme hakkı mevcut olup, istediğiniz hekime 
muayene olabilirsiniz. Diş Polikliniğimizde Protez, dolgu, 
diş taşı temizliği ve diş çekimi yapılabilmektedir. 
Hastanemiz ‘’Bebek Dostu Hastane’’ ünvanına sahiptir. 
Emzirme odası poliklinik zemin katta Evde Sağlık Birimi 
yanındaki odada hizmet vermektedir. 

              
Diyabet ve Hipertansiyon hastalarına eğitim poliklinikte hekim 
ve poliklinik hemşiresi tarafından yapılmaktadır. Yatan hastaya 
ise servis sorumlu hemşiresi tarafından yapılmaktadır. 
LABORATUARLARIMIZ (TEL: 0224 817 10 33- 1225) 
Hastanemiz laboratuvarları biyokimya ve transfüzyon olarak 
bölümlere ayrılmıştır. Hastalarımızın kan alma odasında kan 
örneği alınmaktadır. Tüm sonuçlar polikliniklerden saat 13:30 
sonrasında görülebilir. Hastanemizde yapılmayan hormon 
tetkikleri için hastadan kan örneği alınarak he gün Çekirge 
Devlet Hastanesine  götürülmekte ve ertesi gün sonuçları 
hastanemize faxlanmaktadır. Sonuçları laboratuvar sonuç  
verme biriminden alabilirsiniz. 
RADYOLOJİ (TEL: 0224 817 10 33- 1222) 
TAEK Lisansına sahiptir. Sonuçları röntgen birimi teknisyenleri 
veya veri elemanından 15 dakika içinde alabilirsiniz. 
ACİL SERVİS (0224 817 10 33- 1000) 
Hastanız için ambulans istemini 112 Acil merkezini arayarak 
bildiriniz. Acil polikliniği 24 saat hizmet verir. Hastalar aciliyet 
sırasına göre en acil hastaya öncelik verilerek bakılır. 
HASTA YATIŞI (0224 817 10 33- 1193/1000) 
Hasta yatışı Poliklinik birimi hasta kabul birimi, acilde vezne 
biriminden  yürütülür. 24 saat hizmet verilir. Saat 23:30 dan 
sabah saat 08:00’e kadar olan kısımda ‘’Vezne’’(Acil Hasta 
Kayıt) biriminden yürütülür. 
      

               
                                                        

YATAKLI SERVİS(KLİNİKLER) (0224 817 10 33-
1100/1200/1300) 
Hastanemiz yeni binasında 1. Kat, 2. Kat ve 3. Katta hizmet 
vermektedir. 
1.kat Genel Cerrahi servisi , Kadın Doğum servisi-Doğumhane 
ve Ameliyathane ve Sterilizasyon olarak hzimet vermektedir.2. 
kat Dahiliye servisi ve 3. Kat Çocuk Hastalıkları servisi olarak 
hizmet vermektedir. Ayrıca her katta tek kişilik hata odalarımız 
mevcuttur. 
Sosyal güvenceniz ile ilgili eksik evrak varsa taburcu olmadan 
tamamlayınız. 
Hastanızın kan ile kirlenmiş pamuk, serum v.b. atıklarını Kırmızı 
Poşetli Tıbbi Atık kovasına atınız. 
Hastane ziyaret saatleri 12:00-13:00 ve 18:00-19:00 saatleri 
arasındadır. Dışarıdan yiyecek, içecek ve çiçek getirmeyiniz. 
RAPORLAR: 
Hastaların sürekli kullandıkları ilaçlar için gereken raporlar her 
gün verilmektedir.     

           
AMELİYATHANE (0224 817 10 33-1146-1147-1148) 
Hastanemiz 1. Katında hizmet verir. 3 ameliyathane odası 
vardır. Ameliyat günü Çarşamba günüdür. Fakat hastaların 
durumuna göre her gün ameliyat yapılabilir. Ameliyat 
günlerinde poliklinik muayenesi planlanan ameliyat yok ise 
veya az sürede bitmişse hekimler poliklinik yapmaktadırlar. 
Hastanemizle ilgili dilek- öneri  görüşlerinizi dilek-istek-öneri 
kutuları aracılığıyla ve şikayetleriniz için Hasta hakları birimine 
başvurarak bildirebilirsiniz. 
 
ÖNEMLİ KURUM İÇİ TELEFON NUMARALARI 
Başhekimlik: 1353 
İdari ve Mali hizmetler Müdürü:1354 
Sağlık Hizmetleri Müdürü:1357 
Müdür yardımcısı/Mutemet/Satın alma:1356 
Acil servis:1000 
Hasta kayıt(Danışma) /vezne:1193/1000 
 

TÜM HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLERİZ. 
 

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

