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Değerli Hasta ve Hasta Yakınlarımız,
1551 yılında bir anne şefkati ile kurulan ve günümüze dek ruhuyla ve cismiyle halen dimdik ayakta olan
hastanemiz; ileri hekimlik uygulamalarını tıp etiği kurallarından ayrılmadan kullanarak ve insan
hayatına duyduğu saygıyı önceleyerek sağlık hizmeti sunmayı misyon edinmiştir.
Haseki Hastanesi, en son teknoloji ve bilgileri kullanarak sizlere en iyi sağlık hizmetini sunmasının
yanında; birçok sağlık kuruluşunun can suyu olan bilim insanlarının ve öğretim görevlilerinin
yetişmesini sağlamış ve halen sağlamaktadır.
Hastanemiz, tecrübeli ve alanında uzman olan kadrosundan aldığı güçle sağlık sektöründe hizmet ve
eğitim alanlarında her zaman daha iyi olmayı hedeflemiştir ve hedeflemeye de devam edecektir. Bu
ülkenin bize emaneti olan sizlere, hastalarımıza şifa dağıtmak ve geleceğin uzman hekimlerini
yetiştirmek en büyük amacımızdır.

Doç. Dr. Mehmet Mesut SÖNMEZ
Başhekim

SAYFA 1

HASTANEMİZİN TARİHÇESİ
Yaklaşık beş yüz yıldır sağlık hizmeti sunan ve yeni açılan Sultangazi Yerleşkesindeki modern binasıyla
da halkımızın ve tıbbın hizmetinde olan kurumumuz tarihte zaman zaman farklı isimlerle anılmıştır.
Kadın Şefkatinin Sembolü Haseki Darüşşifası:
Kadınlarımız tarih boyunca yaptıkları darüşşifalar (hastaneler) ve sosyal yardım kurumlarıyla hastalara ve
düşkünlere yardım etmişlerdir. Bunlardan biri de Kanuni Sultan Süleyman'ın Hasekisi, II. Selim'in annesi
"Hürrem Şah" yani "Haseki Sultan’dır. Haseki Sultan, bugün Haseki Hastanesi'nin bulunduğu Avratpazarı
mevkiinde, Mimar Sinan'a cami, medrese, imaret, sıbyan mektebi ve darüşşifa ihtiva eden bir külliye inşa
ettirdi. Haseki Külliyesi'nin şöhreti semtin adını aşınca bölge "Haseki" adıyla anılmaya başlandı.

Kanuni Sultan Süleyman

Haseki Hürrem Sultan

Haseki Sultan Darüşşifası' nın inşaatı 1550 yılında tamamlandı. Zaman içinde değişen fonksiyonuna uygun
olarak isim değiştirdi. 1551 tarihli vakfiyesinde; darüşşifanın genel bir tedavi kurumu olduğu açıkça belirtilir.

SAYFA 2

Hürrem Sultan ve Kaliteli Sağlık Hizmeti Hürrem Sultan hekimin tecrübeli olmasının yanında; tıp ve
farmakoloji sanatını çok iyi bilen, hasta psikolojisinden anlayan, problem çözme yeteneği yüksek, iletişim
becerisi yüksek, sakin tabiatlı, uyumlu, güler yüzlü, güzel konuşan ve yardımsever olması gerektiğini
düşünüyordu. Onun gayretleriyle kurulan Haseki Darüşşifası, kusursuz şekilde hizmet vermeye çalışan,
hastaların tedavi olmak açısından güven duyduğu, zamanının örnek hastanelerinden biriydi.
Darüşşifa, 1843 yılında kadınlara tahsis edildi. Bu tarihten sonra kimsesiz, bakıma muhtaç, evsiz barksız
hasta ve çaresiz kadınları tedavi eden bir kadın hastanesi oldu.
1869'da Zaptiye Müşirliği'nin yönetimine geçti ve "Nisa Tevkifhanesi" adını aldı. Artık halk arasında "Haseki
Zindanı" adıyla tanınıyordu. Bir ara tevkifhanenin iki koğuşu boşaltılıp otuz yataklı bir hastane haline
SAYFA 3

getirildi ve hasta tutuklu kadınlara ayrıldı. Resmi yazışmalarda “Haseki Tevfikhanesi’nde Bulunan Nisa
Hastanesi" adı kullanılıyordu. Zaptiye Müşirliği'ne bağlı olduğu yıllarda yatan hastalar, zaptiye hekimleri
tarafından tedavi ediliyor ve zaman zaman da dışarıdan başvuran kadın hastalara poliklinik hizmeti
veriliyordu. Bir odasında muhtaç aceze kadınlar barınıyor; diğer bir odası ise kadın tutukevi olarak
kullanılıyordu. Bu dönemde hekimler başka görevleri nedeniyle hastaneye 10-15 günde bir gelebildikleri
için düzenli tedavi yapamıyordu. İlk olarak 1871 yılında bir eczacı ile Dr. Kiyako, 1872 yılında da ikinci bir
hekim daimi statüde görevlendirildi.
1880 yılında hastanenin yönetimi Şehremaneti'ne (belediye) geçti. Hastalar ile mahkum kadınlar,
Sultanahmet'te yeni yaptırılan Nisa Tevkifhanesi'ne nakledildi. Bakımsızlıktan harabeye dönmüş olan
Darüşşifaya da düşkünler kabul edilmeye başlandı.
Şehremaneti 1884 yılında Moralı Ali Şefik Bey' in konağını satın alıp onardı. Böylece 1885'te yatak kapasitesi
100'e yükseldi. Bir süre sonra eski bir bina olan bu konak da ihtiyaca cevap veremez oldu ve 1889'da
yıktırıldı. Yanındaki Salih Paşa Konağı'nın bahçesinden bir bölüm istimlak edildi. Bu arsa üzerinde Mimar
Patrocle Kompanaki'nin planına göre o yıllarda Avrupa' da çok revaçta olan pavyon sisteminde modern bir
hastane yapılmaya başlandı. Plana göre hastanede on iki ahşap koğuş, ameliyathane, sterilizasyon odası, iki
katlı memurlar dairesi ile bir aceze (düşkünler) pavyonu yer alacaktı. Ocak 1891'de, dahiliye ve hariciye
pavyonlarıyla, ameliyathane, memurlar dairesi ve bazı müştemilat hizmete girdi. Son derece modern olan
ameliyathanesi, sterilizasyona çok uygun bir şekilde tavanı kubbeli olarak inşa edildi, yağlıboya ile boyandı,
duvarları da camla kaplandı. Yurdumuzda asepsi ve antisepsi ilk kez burada uygulandı. Yatak sayısı 200’
çıktı ve 1893 yılında pavyonlara hasta kabul edilmeye başlandı. 1894’te meydana gelen büyük depremde
darüşşifa binası büyük hasar görünce boşaltıldı.
Hastane, 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanından sonra belediyeye bağlı olarak kurulan Müessesat-ı Hayriye-i
Sıhhiyye Müdüriyeti'ne bağlandı. Burada barınan düşkünler ile sakatlar Darülaceze'ye nakledildi. Böylece
yatak sayısı 250'ye yükseltildi. Sulu Konak arası hastaneye dahil edilerek cadde üzerindeki mutfak poliklinik
haline getirildi.
1910 yılında ahşap pavyonlar; 1911-1913 yıllarında da boş olan Darüşşifa binası onarıldı. Tarihi darüşşifa
binası "Haseki Meccanın Müşahedehanesi" adıyla akıl hastalarının gözlem ve tecriti için kullanılmaya
başlandı.
1911 yılında temeli atılan Nurettin Bey Pavyonu araya giren Balkan ve 1. Dünya Savaşları nedeniyle
tamamlanamadı; ancak 1924 yılında hizmete girebildi. Elli yataklı bu pavyon ile yatak sayısı üç yüze
yükseldi.
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1918'de çıkan bir yangın tarihi Darüşşifa binasını yeniden harabeye çevirdi. Dönemin Vali ve Belediye
Başkanı Lütfi Kırdar'ın gayretleriyle 1946'da onarıma alındı, 1948 yılında yeniden faaliyete geçirildi.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında hastanenin adı "Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti Haseki Nisa
Hastanesi"; 1930'larda ise "Haseki Kadınlar Hastanesi" oldu. 1933 Üniversite Reformu'nda, Haydarpaşa' da
bulunan Tıp Fakültesi İstanbul yakasına nakledilince fakültenin kadın-doğum, tedavi ve farmakoloji ile
2.Hariciye Klinikleri Haseki Hastanesi'ne yerleştirildi. Müstahdem lojmanı yıkılarak yerine iki yüz kişilik
bir amfi yapıldı. Kısa süre sonra üst katına bir kat eklenerek 1935'te otuz beş yataklı Septik Doğum Servisi
açıldı. Kadın-Doğum Kliniği’nin buradan 1967'de Cerrahpaşa'ya taşınıncaya kadar yaptığı çalışmalar
hastaneye bir doğum hastanesi görünümünü kazandırdı.
İstanbul'da 1951 yılında uygulamaya konulan Klakson Yasağının anlaşılması için hastane bahçesinde
yapımına başlanan bir binaya sembolik olarak "Klakson Yasağı Pavyonu" adı verildi. İnşaat belediyeden
sağlanan ödeneğe eklenen bağışlarla kısa sürede tamamlandı ve 1953 yılında törenle hizmete girdi. 1962
yılında bu pavyonun üzerine altmış yataklı ikinci bir kat çıkıldı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi KadınDoğum Kliniği 1967 yılında Cerrahpaşa' ya taşınınca çevre halkına hizmet etmek amacıyla burada yeni bir
Kadın-Doğum Kliniği açıldı.
Hastane bünyesinde Fizik-Tedavi ve Rehabilitasyon, Elektro-ensefalografi ve Miyelografi Merkezi ve
Psikoloji Laboratuvarı kuruldu. 1972 yılında Nureddin Bey Pavyonu faaliyete geçti. Darüşşifa binası
onarılarak Haseki Hastanesi'nin polikliniği olarak yeniden kullanıma girdi.
Vakıflar İdaresi'ne bağlı olan Haseki Külliyesi 1963 yılında genel onarıma alındı. Çalışmalar tamamlandıktan
sonra Darüşşifa Binası 1974 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kiralanarak dini eğitim kurslarına
tahsis edildi. 1994 yılında imzalanan protokolle Sağlık Bakanlığı’na devredilen Haseki Hastanesi, eğitim
hastanesine dönüştürüldü. 1998 yılında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını alarak faaliyetlerini
sürdürdü.
2006 yılının başında açılan ek hizmet binasının temeli Op.Dr.Alaattin Yavaşça’nın Başhekimliği döneminde
atıldı ve Op.Dr.Haldun Ertürk’ün Başhekimliği döneminde tamamlanarak hizmete başladı. 2012 yılının
başında Kızılay Poliklinik Binası hizmete başladı.
Büyük bir sağlık kompleksi olarak inşa edilen ve 2019 yılında açılışı yapılan Sultangazi Haseki Yerleşkesi,
3 bloktan oluşmaktadır ve 169345 m2 kapalı alana sahiptir. Yatarak sağlık hizmetlerinin tümü 700 tescilli
hasta yatağı ve 180 Yoğun Bakım yatağına sahip olan yeni hastane binamızda verilmektedir. Ayaktan sağlık
hizmetleri sunumu ise Sultangazi Binamızda, Fatih Haseki Binamızda ve ek hizmet binalarımızda devam
etmektedir.
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MİSYONUMUZ
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin;
sağlık hizmetleri sunumunda uygulanacak
kalite güvence sistemi dahilinde hasta ve
yakınlarının memnuniyetinin en üst seviyede
tutulması,

personelde

kurum

kültürü

oluşturarak yaptıkları işten gurur duymalarının
sağlanması ve deontoloji ilkelerine sadık
kalarak çalışanlara hizmet içi eğitim desteğiyle
kaliteli

sağlık

hizmeti

sunulması

ana

misyonumuzdur.

VİZYONUMUZ
Hastanemizin sağlık hizmetleri sunumunda kalite devamlılığını sağlayabilmesi için önceden belirlenmiş, kısa
ve uzun vadeli hedeflerin tutturulabilmesi ve kurum bilincinin oluşturulması vizyonumuzdur.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Hasta-çalışan güvenliğini ve memnuniyetini en üst
düzeyde tutan, çağdaş düzeyde uzmanlık eğitimi veren,
bölgesinde tercih edilen, teknolojisini yenileyebilecek
değişim ve gelişimlere açık ve Verimlilik Standartları
ve

hedeflerimiz

doğrultusunda

önceliğimiz;

hastalarımızın beklenti ve memnuniyetini en üst
düzeyde tutarak, sistemimizi sürekli gözden geçirmek,
iyileştirme çalışmalarına önem ve öncelik vermektir.
Hastalarımızın, tedarikçilerimizin ve tüm çalışanlarımızın bize duydukları güveni sürekli geliştirerek,
dürüst, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunmak, En büyük gücümüzün çalışanlarımız olduğunu
bilmek, fark yaratan ekipler ile çalışarak çalışanlarımızın eğitim ve kişisel gelişimine sürekli yatırım
yaparak gurur duydukları çalışma ortamını sağlamak, teknolojik yenilikleri, bilimsel ve yönetsel
gelişmeleri sürekli takip ederek hastalarımızın paylaşımcı, zamanında ve güvenilir sağlık hizmetini kalite
yönetim sistemi koşullarına uyarak sunan bir hastane olmaktır. Sağlıkta kalite hizmetini sunarak hiçbir
şekilde kalite anlayışından taviz vermemektir.
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DEĞERLERİMİZ


Hasta Odaklı



Kaliteli Hizmet Sunumu



Empati, Duyarlılık



Yenilikleri Takip Etme



Hasta ve Çalışan Güvenliği



İletişim, Bilgi, Paylaşım



Hakkaniyet, Güven



Bütüncül Yaklaşım



Ulaşılabilir Hizmet



Şeffaflık Dürüstlük



Süreklilik



Ekip Ruhu İşbirliği

SAYFA 7

YÖNETİM KADROMUZ

SAYFA 8

HASTANEMİZİN YAPI VE İŞLEYİŞİ
Hastanemiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi olup; kurum rolü A1 Grubu, toplam tescilli yatak sayısı 700’dür ve
180 yoğun bakım yatağına sahiptir. Servis tek kişilik oda sayısı 126; çift kişilik oda sayısı da 197 olup toplam
520 servis yatağı bulunmaktadır.
Sultangazi Yerleşkesinin 2019 yılında hizmete açılmasıyla birlikle yatarak sağlık hizmeti sunumu sadece bu
yerleşkemizde verilmeye başlanmış olup; ayaktan (poliklinik) sağlık hizmeti sunumu ise 08.00-17.00 arasındaki
mesai saatlerinde Sultangazi Yerleşkesi ile birlikle Fatih Haseki Merkez Yerleşkesi, Fatih Semt Polikliniği ve
Bağcılar Aile Sağlığı Merkezi’nde verilmektedir. Fatih ve Sultangazi TRSM ile Evde Sağlık Hizmetleri
Ünitemizde de hafta içi mesai saatleri içerisinde hizmet sunumu devam etmektedir
Toplam 180 tescilli yoğun bakım yatağı ile 2. ve 3.düzey yoğun bakım hizmeti sunulmaktadır. Yetişkin Yoğun
Bakım ( 3.düzey), Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım ( 2. ve 3.düzey),Yenidoğan Yoğun Bakım (2. ve
3.düzey), Çocuk Yoğun Bakım (3.düzey), Koroner Yoğun Bakım (2.düzey), Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun
Bakım (3.düzey),

Dahiliye Yoğun Bakım (2.düzey) ve Nöroloji Yoğun (2.düzey) Hastanemizde 28

Ameliyathane Salonu ve 4 doğum masası bulunmaktadır.
Fatih Haseki Yerleşkesindeki 2.Seviye Erişkin Acil ile Sultangazi Yerleşkesindeki 3.Seviye Yetişkin Acil,
Çocuk Acil ve Kadın-Doğum Acil ile yataklı tedavi hizmetimiz 24 saat kesintisiz olarak sunulmaktadır.
Sultangazi Yerleşkesinde bulunan Hemodiyaliz Ünitesi’nde 24+1 makine ile akut ve kronik hemodiyaliz
hizmeti vermekteyiz. Ünitemizde aylık ortalama 1200 seans hemodiyaliz yapılmaktadır. Fatih Haseki
Yerleşkesinde kronik periton diyalizi hastalarının takip edildiği Periton Diyaliz Ünitesi bulunmaktadır.
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POLİKLİNİK HİZMETLERİ
Hastanemizde poliklinik hizmetleri Sultangazi Haseki Yerleşkesi Poliklinikleri, Fatih Haseki Merkez
Yerleşkesi Poliklinikleri ve ek hizmet binalarımızda verilmekte olup; ALO 182 ve Merkezi Hekim
Randevu Sisteminden (MHRS) randevu alarak başvuru yapılması gerekmektedir. Poliklinik başlangıç
saati 08.20; bitiş saati de 16.15’tir.

SULTANGAZİ HASEKİ YERLEŞKESİ POLİKLİNİKLERİ

Polikliniklerimiz B Blok -1.Kat, Zemin Kat ve 1.Katta yer almakta olup; Poliklinik Danışma
Bankosundaki görevliden gerekli yönlendirme ve bilgilendirmeleri alabilirsiniz. Ayrıca yönlendirme
tabelaları ile zemin yönlendirme şeritleri ile muayene olacağınız polikliniğin bulunduğu alana kolayca
ulaşmanız mümkündür.
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POLİKLİNİKLERİN YERLEŞİM DAĞILIMI

1.KAT

ZEMİN KAT

-1.KAT

Kardiyoloji Polk.

Göğüs Hast.Polk.

Kulak Burun Boğaz Polk.

Kalp- Damar Cerrahi Polk.

Enfeksiyon Hast.Polk.

Gastroenteroloji Polk.

Efor-Holter-Deri ve Zührevi Has.

Psikiyatri Polk.

Hematoloji Polk.

T. Genetik Polk.-Çocuk Has. Polk.

Psikolog

Üroloji Polk.

Çocuk Enfeksiyon Polk.

Nöroşirürji Polk.

Sisteskopi-Prostat Biyopsi

Çocuk Nöroloji Polk.

Nöroloji Polk.

Çocuk Kardiyoloji Polk.

EEG-EMG

Çocuk Gastroenteroloji Polk.

Ortopedi ve Travmatoloji Polk.

Çocuk Nefroloji Polk.

Genel Cerrahi Polk.

Çocuk Endokrinoloji Polk.

Anestezi Polk.

Çocuk Endokrin Test Odası

SFT (Solonum Fonksiyon Testi)

Ç.Girişimsel Radyoloji Polk.

Endokrinoloji Polk.

Kadın-Doğum Polk.

Aile Hekimliği Polk.- Nefroloji Polk.

Kolposkopi

Diş Hast.Polk.

Çocuk Cerrahi Polk.

FTR Polk.

Yenidoğan Polk.

Fizyoterapist

Yenidoğan İşitme-Tarama

Obezite Merkezi

Çocuk EEG

Diyetisyen

EKG (Yetişkin)

Hasta Hakları Birimi

Çocuk Kan Alma Odası -

İletişim ve Tanıtım Birimi

Üroflowmetri-Ürodinami

Dahiliye Polk.

Göz Hastalikları Polk.

Odyometri (İşitme Testi)

EKG (Dahiliye)

Emzirme Odası
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SAYFA 12

KLİNİK ve BÖLÜMLERİNİN YERLEŞİM DAĞILIMI

KAT

A BLOK

B BLOK

C BLOK

7

Yemekhane

Yemekhane

Yemekhane

6

Ortopedi ve Travmatoloji

Üroloji
Dermatoloji

Ç.Enfeksiyon
Çocuk Yan Dal

5

Dahiliye

Dahiliye Gastroenteroloji
Nefroloji

Çocuk Dahiliye
Çocuk Süt

4

Nöroloji
Nöroşirürji

G.Cerrahi
Kulak Burun Boğaz

G.Cerrahi

3

Kardiyoloji
KVC

Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıkları

Kadın Hastalıkları
Kadın-Doğum Ameliyathane
Doğumhane (SDL)

2

Klima Santrali

Klima Santrali

Enfeksiyon Hast. ve Mikrobiyoloji
Hastane Eczanesi

1

Başhekimlik-İdari Brm.
Girişimsel Radyoloji
Endoskopi-KolonoskopiERCPAnjiyogragi-Lokal Cerrahi

Ameliyathaneler
KVC YB-Dest. Hizm.Brm.
Sosyal Hizm.Br.

Fatura Brm.-Kalite Yönetim Br.Sağlık Bakınm Hizm.Koord.Yenidoğan YB-Anne Oteli

ZEMİN
KAT

İdari Brm.-Sivil Svm.
Koroner YB
Sterilizasyon

TİG -Çocuk YB
Bekleme Salonu
Erişkin Genel YB
Dahiliye YB
Reanimasyon YB,Viroloji Lab.

Diyaliz Ünitesi
Kan Alma Birimi
Kan Transfüzyon
Biyokimya-Mikrobiyoloji-Patoloji
Lab.

-1

USG-Arşiv-Konferans SalonuAcil Vezne-Kuduz Aşı BrmKapalı Otopark (Ziyaretçi)

Röntgen-Radyoloji Sekr.-ESWLYetişkin Acil Serv.-Otopedi Acil
Serv.-Kafeterya-EnjeksiyonPansuman-Hastane PolisiJandarma

MHRS-istatistik-Radyoloji Rapor
Odası-Mammografi-BT-MR-Kemik
Ölçümü-Çocuk Acil-Kadın-Doğum
Acil

-2

Mutfak-Depolar-Arşiv-Adli
Yazışma-Eczane Faturalama
Birimi-Malzeme MuayeneTerzihane-ÇamaşırhaneMarangozhane

Biyomedikal-Ayniyat-Tıbbi SarfMescit-Klinik Mühendislik-Bilgiİşlem-Yazılım-DonanımYemekhane -ArşivlerBiyomedikal Teknik AtölyeTGAP-Kapalı Otopark(Personel)

Morg-Gasilhane-Tıbbi Atık-Tıbbi
Sarf Depo-Eczane DepolarıReklam Atölyesi -Kapalı Otopark
(Personel)

Sığınak

Genetik Hastalıkları Tanı MerkeziSığınak

-3

SAYFA 13

NASIL MUAYENE OLURUM?
Alo 182 çağrı merkezini telefonla arayarak, internet üzerinden Sağlık
Bakanlığı (MHRS) Merkezi Hekim Randevu Sisteminden veya
hastanemizin web sayfası üzerinden randevu alabilirsiniz.
Doktorlarımızın çalıştıkları poliklinik ve günlerini gösterir çalışma
listelerini

www.hasekieah.saglik.gov.tr

web

adresinden

“Hekim

Çalışma

Tablosu”

menüsünden

öğrenebilirsiniz. Ayrıca çalışan uzman hekim listeleri poliklinik girişindeki Danışma Bankosu Görevlisinde de
bulunduğundan kendisinden gerekli bilgi ve yönlendirmeyi alabilirsiniz. Kayıt işlemleri için randevu saatinden
30 dk. önce hastaneye geliniz. Kayıt görevlilerinin sorduğu T.C. kimlik numarasını, adres ve telefon bilgilerini
tam ve doğru olarak vermeniz size daha kaliteli hizmet sunmamız ve geri bildirimde bulunabilmemiz için
önemlidir.
Hastanemiz polikliniklerine kayıt işlemleri T.C. kimlik numarası girilmeden yapılamamaktadır. Lütfen
hastanemize gelirken T.C. kimlik numaralı kimlik kartı ile müracaat ediniz.
Kayıt sonrasında size; üzerinde adınız, soyadınız, gideceğiniz poliklinik ve poliklinikte kaçıncı sırada
olduğunuz gösteren barkot verilecektir. Barkotla birlikte muayene olacağınız polikliniğe gidiniz ve hasta çağrı
ekranından isminizi ve sıra numaranızı takip ediniz. Randevu sıranızı beklerken lütfen poliklinik önünde yüksek
sesle konuşmayınız. Muayene sırasında cep telefonunuzu sessiz konumda bulundurunuz veya kapatınız.
Adını açıklamak istemeyen hastalarımızın talebi doğrultusunda rumuz verilerek hasta bilgileri sisteme kayıt
edilmektedir.
Ücretli muayene olacaksanız (sosyal güvenceniz yoksa) poliklinikten sıranızı alıp Vezne Bölümü’ne giderek
muayene ücretini yatırınız ve size verilen evrakla muayene olacağınız poliklinik bekleme salonunda sıranızın
gelmesini bekleyiniz. Muayene işleminden sonra eğer tetkik istenmişse veya konsültasyon için başka bir
polikliniğe yönlendirilmişseniz yine Vezne Bölümü’ne giderek gerekli ücreti yatırmanız gerekmektedir. Daha
sonra ilgili bölümde işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.
HASTA ÖNCELİK SIRASI
Acil vakalar (kaza, yaralanma), özürlüler, hamileler, 65 üstü yaşlılar, bebekler, şehit yakınları ve gazilerin,
kolluk kuvvetlerince sevk edilecek adli vakalarda kayıt ve muayene önceliği vardır.
 Muayene için başvuran ve kendi adına bir başkasının sağlık hizmeti almasını veya kurumdan
haksız bir menfaat temin etmesini sağlaması yasaktır. Bu fiilleri işleyenlerden kurumun uğradığı
zararın iki katı kanuni faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsis edilir ve ilgililer
hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri doğrultusunda suç duyurusunda bulunulur.
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NASIL RANDEVU ALABİLİRİM?
Hastanemizin Fatih Merkez ve Sultangazi Haseki Yerleşkeleri ile Semt
Polikliniklerinden randevu almak için www.hasekieah.saglik.gov.tr internet
adresinden de giriş yapabilir ya da MHRS üzerinden telefon ile “ALO 182”
çağrı merkezini arayarak da randevu alabilirsiniz.

Hastanemizde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) dışında başka bir yerden randevu verilmemektedir.

İNTERNET İLE RANDEVU ALMAK İÇİN

www.hasekieah.saglik.gov.tr
www.mhrs.gov.tr
TELEFONLA RANDEVU ALMAK İÇİN

ALO 182
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ALINAN RANDEVUYU NASIL İPTAL EDEBİLİRİM?
Merkezi Hekim Randevu Sistemi ekranından T.C. kimlik numaranız ve parolanız ile giriş yaparak “Randevu
Geçmişi” kısmına tıklayınız. Daha önce almış olduğunuz randevuyu iptal etmek için “iptal etmek istediğiniz
randevu” butonunu seçerek tüm randevu bilgilerine erişebilir ve randevu iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

SAĞLIK KURULU RANDEVU SİSTEMİ
www.hasekieah.saglik.gov.tr internet adresinden ve MHRS üzerinden ya da telefon ile “ALO 182” çağrı
merkezini arayarak hastanemizin Sağlık Kurulu için randevu alabilirsiniz.

SAYFA 16

ÖZELLİKLİ HİZMET BİRİMLERİMİZ
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİMİZ
 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM KLİNİĞİ
Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 28
yatağa sahip olup; Sağlık Bakanlığı tarafından 12
yatak 3.düzey;12 yatak 2. düzey; 4 yatak 1. düzey
yoğun bakım yatağı olarak tescillenmiştir. Ayrıca
kliniğimizde 4 adet Anne-Bebek Uyum Odası ve 9
yataklı Anne Oteli bulunmaktadır. Yenidoğan
Yoğun Bakım Kliniği, modern tıbbi donanımı ile
güncel bilgiler ışığında hem hastanemizde, hem de
başka hastanede doğan ve yoğun bakım ihtiyacı
olan

yenidoğan

bebeklere

yaşam

desteği

sağlamaktadır.

Ünitemizde ileri solunum desteği, uzun
süre damar yolu ihtiyacı olan bebeklere
santral venöz katater takılması, total
parenteral

beslenme,

kan

değişimi, fototerapi, hipotermi tedavisi,
hemodiyaliz,
retinopati

toraks

tüpü

muayenesi,

takılması,

hasta

başı

röntgen, hasta başı ultrason, EKO ve hasta
başı EEG işlemleri yapılabilmektedir.
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Kliniğimizde “Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Uygulamaları” benimsenmiştir.
“Sağlık Bakanlığı’nın “ Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” kapsamında
hastanemiz “Bebek Dostu Hastane Plaketi” ve “Bebek dostu Yeni Yenidoğan Yoğun Bakım Plaketi” ile
ödüllendirilmiştir.
Doğum sonrasında, en erken dönemde annelerin bebeklerini
emzirmeleri sağlanarak; sadece anne sütü verebilmeleri için
gerekli danışmanlık hizmeti verilmektedir. Yoğun Bakım
Kliniği’ne alınan bebeklerin annelerinin Uyum Odaları’nda ve
Anne Oteli’nde kalması teşvik edilerek anne sütü ile
beslenmenin devamlılığı sağlanmaktadır. Anne-Bebek Uyum
Odaları’nda özellikle prematüre bebekler taburcu olmadan
önce anne- bebek uyumunu sağlamak için izlenmekte ve bu
bebeklerin evde bakımı ile ilgili eğitim verilmektedir.

Anne Oteli’nde mutfak, oturma odası, banyo ve
tuvalet bulunmakta ve 9 anne konaklayabilmektedir.
Burada kalan anneler bebeklerini anne sütü ile
besleme imkanına sahip olmaktadırlar. Anne ve
babaların düzenli olarak bebeklerini görebilmeleri
sağlanmakta

ve

ailelere

bebekleri

hakkında

bilgilendirme yapılmaktadır.
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Ünitede yatan bebekler için; çocuk cerrahisi, göz, kulak burun boğaz,beyin cerrahisi, ortopedi, fizik tedavi
bölümlerinden ve tüm çocuk yan dal uzmanlarından 24 saat kesintisiz destek alınmaktadır.
Ünitemizde yatan tüm bebekler ve Kadın-Doğum Kliniği’nde anne yanında yatan bebekler, taburcu olduktan
sonra Yenidoğan Polikliniği’nde kontrole çağrılıp izlenmektedir. Prematüre bebekler ve diğer riskli bebekler
uzun süre takibe alınmaktadır.
Kliniğimiz 2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla Eğitim Kliniği olmuş ve Neonatoloji Yan Dal eğitimi verilmeye
başlanmıştır. Tüm çalışanlarımızın Neonatal Resüsitasyon Programı sertifikası bulunmaktadır.

 YETİŞKİN YOĞUN BAKIM KLİNİĞİ
Hastanemiz Yoğun Bakım Kliniği, Nisan 2019 tarihinden itibaren Sultangazi Yerleşkesi’nde 3. Basamak Yoğun
Bakım hizmeti vermektedir.
Ünitemiz her biri 10 yatak kapasiteli 5 birimden oluşmaktadır. Her birimde 2’şer adet tek kişilik negatif basınçlı
oda mevcut olup; toplam 50 yatak kapasitelidir. Her bir yatak için invazif / noninvazif mekanik ventilasyon ve
monitorizasyon imkanları mevcuttur. Renal replasman tedavileri, plazmaferez, hepatik ensefalopatide MARS
desteği, yatak başı video bronkoskopi, refrakter solunum yetmezliğinde ECMO gibi ileri tedavi yöntemleri
uygulanabilmektedir. Her türlü invazif girişim yapılmaktadır. Yatak başı ultrasonografi-doppler rutin olarak
uygulanmaktadır. Fizyoterapistlerimiz günlük, düzenli olarak her hastaya yatak içi ve solunum egzersizleri
yaptırmakta, genel durumu düzelen hastalar servise ya da palyatif destek ünitelerine devredilmektedir.
Ünitemiz 7 gün 24 saat yoğun bakım uzmanı denetiminde çalışmaktadır. Anestezi ve Reanimasyon Kliniği
Asistanları ünitemizde eğitim almakta, çalışmakta ve nöbet tutmaktadır. İç Hastalıkları Kliniği Asistanları
düzenli olarak rotasyona gelmektedir. Kliniğimiz toplam 100 hemşire,60 yardımcı personel ile hizmet vermekte
olup; her Hemşire 2 hastanın bakımından sorumludur.
Travma hastaları ve postoperatif hastalar ile beraber dahili akut hastalıkların tümü yoğun bakım ünitemizde
takip edilebilmektedir.

 POSTOPERATİF YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Hasta gruplarındaki farklılıklar geniş bir yelpaze oluşturduğu için Yoğun Bakım Ünitelerinin özelliklerinde
sınırlamalara neden olmuştur. Yoğun bakım maliyetlerinin yüksekliği, cerrahi işlemlerin sayı ve çeşitliliğinin
artması Postoperatif Bakım Üniteleri’nin açılmasına ihtiyaç duymuştur. Post-anestezik bakım, işlem ve
beraberinde uygulanan anestezinin tamamlanmasını takiben hastanın bakımı için uygulanan faaliyetleri ifade
eder.
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2. Basamak Postoperatif Yoğun Bakım Üniteleri, tek organ yetmezliği nedeni ile destek tedavisinin verildiği
(mekanik ventilasyon, diyaliz, hemodiyafiltrasyon, plazmaferez gibi) birimlerdir.
Postoperatif Yoğun Bakım; operasyon sonrası dönemde hastaların monitörize edilebileceği, erken
komplikasyonların yakalanıp, ciddi problemlere dönüşmeden hızlıca tedavi edileceği özellikli alanlardır.
Yoğun bakım için klasik endikasyonlar, genellikle ileri yaş, ameliyatın komplike olması ve uzun sürmesidir.
Daha nadir endikasyonlar ise hastanın mekanik ventilasyon ihtiyacı, sıvı resusitasyonu ihtiyacı ve vasoaktif ajan
kullanma gerekliliğidir. Yoğun bakımda şuur durumu, havayolu açıklığı, kanama, saturasyon, ritim durumu,
idrar çıkışı devamlı takip edilmektedir.
Hastanın yaşı, yandaş hastalıkları ve operasyonun aciliyeti mortalite riskini arttırmaktadır.
Postoperatif Bakım Ünitesi’nin işleyiş ve sorumluluğu genellikle Anestezi Doktorlarına aittir. Hastanın yoğun
bakıma kabul ve çıkış kriterleri Anestezi Uzmanı tarafından belirlenir.
Hastanemizin Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesi 10 yataklı olup; postop hastalar kabul edilmektedir.
Kliniğimizde 3 Eğitim Görevlisi ve 14 Anestezi Uzmanı postoperatif yoğun bakımla ilgilenmektedir.

 KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitemiz; 10 yatak kapasiteli, son
modern teknolojilerle donatılmış, alanında uzman doktorlarımız, yoğun bakım sertifikasına sahip donanımlı
hemşire ve sağlık çalışanlarımızla 2.düzey olarak hizmet veren kardiyoloji alanında tanımlanan bütün riskli
hasta gruplarının takip edildiği bölümümüzdür.
Hastalarımızın bulguları 24 saat kesintisiz olarak takip edilmekte, tıbbi ve tedavi hizmetleri eğitimli ekibimiz
tarafından özenle yapılmaktadır. Hasta sirküasyonu yoğun olan ünitemizde; akut miyokard enfarktüsü, akut
pulmoner emboli, akut kalp yetersizliği, akut vasküler yaralanmalar, acil aort vaskuler hastalıkları (diseksiyon,
anerizma, rüptür), akut kapak hastalıkları ve acil ritm bozuklukları hastaları tıbbı tedavi öncesi ve sonrası takip
ve hizmetleri en iyi şekilde yapılmaktadır. Hastanın ihtiyaçları ve rahatı düşünülerek hazırlanmış ünitemiz en
iyi şekilde dizayn edilmiş olup; ihtiyaca en iyi şekilde cevap verilebilecek düzeyde kurulmuştur.

 KVC YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Hastanemizin KVC Yoğun Bakım Ünitesi; 2 adet negatif basınçlı izole odası ve 8 açık alan yatak sayısı ile
toplam 10 yatak kapasitelidir. Ünitenizde biri hasta transferi için olmak üzere toplam 8 adet invaziv/noninvaziv
mekanik ventilatör, 3 adet intraaortik balon pompoası biri hasta transfer için olmak üzere 11 adet hasta takip
monitörü mevcuttur.
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Solunum ve kardiyak yetmezliklerde ECMO gibi ileri tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Ayrıca kardiyak
yetmezliklerde intraaortik balon pompası cihazı kullanılabilmektedir. Ünitemizde her türlü invaziv girişim
yapılmakta olup; yatak başı ultrasonografi-doppler, akciğer grafisi gerekli durumlarda uygulanmaktadır.
Fizyoterapistlerimiz günlük, düzenli olarak her hastaya yatak içi ve solunum egzersizleri yaptırmakta, genel
durumu düzelen hastalar servise ya da palyatif destek ünitelerine devredilmektedir.

 DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Hastanemizin Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi, 2019 yılının Kasım ayından itibaren Sultangazi Yerleşkesinde
hizmet vermektedir. Ünitemiz 7 yatak kapasiteli olup; 2. düzey yoğun bakım statüsündedir.
Yoğun Bakım Ünitemizde; KOAH, kalp yetmezliği, dirençli hipertansiyon, diyabetik ketoasidoz, GİS kanama,
hepatik ensefalopati, akut pankreatit, böbrek yetmezliği ve elektrolit bozukluğu gibi tanılarla yakın takip
gerektiren hastaların takip ve tedavileri yapılmaktadır.

Solunum

yetmezliği olan hastalara gerekli durumlarda noninvaziv ve invaziv mekanik ventilasyon uygulanmaktadır.
Ayrıca 3. basamak yoğun bakım ihtiyacı kalkmış ve ünitemize devredilmiş olan hastaların takip ve tedavileri
tamamlandıktan sonra servise veya palyatif bakım ünitelerine nakledilmektedirler.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİMİZ
 SULTANGAZİ TOPLUM RUH SAĞLIĞI
MERKEZİ
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM); sürekli ruhsal problem
yaşayan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli
çerçevesinde

biyo-psiko-sosyal

destek

hizmeti

veren,

hastaların takip ve tedavilerin yapılmasını sağlayan, etkin ve
ulaşılabilir bir hizmetin sunan merkezdir.
Hizmetlerimizden Hangi Hastalar Faydalanabilir?
Şizofreni, Şizotipal Bozukluklar, Persistan Delüzyonel Bozukluklar, Deluzyonel Bozukluklar, Şizoafektif
Bozukluklar, Organik Olmayan Psikotik Bozukluklar, Bipolar Duygulanım Bozuklukları

SAYFA 21

Merkezimiz hafta içi 08:30 -16:30 saatleri arasında
ücretsiz ve randevusuz olarak hizmet vermektedir.

 FATİH TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ
2014’de açılan merkezimiz 1 Uzman Doktor, 2 Hemşire, 1 Sosyal Çalışmacı, 1 Psikolog, 1 Ergoterapist, 1 Tıbbi
Sekreter ve 1 Temizlik Personeli olmak üzere toplam 8 çalışanla sağlık hizmeti sunumunu sürdürmektedir.
Haftanın beş günü Uzman Doktor tarafından poliklinik hizmeti
verilmektedir. Perşembe günleri ekip aracıyla sahada yarım gün
ev ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.
Hastaların parenteral tedavileri merkezde sürdürülmektedir.
Haftada

1

gün

psiko-eğitim,

1

gün

ise

aile

grubu

gerçekleştirilmektedir. Hafta içi mesai saatleri içerisinde
danışanlar ve aileleri kendi danışmanlarından destekleyici
görüşme

hizmeti

alabilmektedir.

Pandemi sürecinde merkezin aktifliği aynı hızda devam etmiş
ve sokağa çıkma kısıtlaması olan danışanlar için parenteral ve
destekleyici tedaviler ikamet adreslerinde devam ettirilmiştir.
Pandemi sürecinden önce hafta içi 5 gün iş-uğraş terapisi ve 3
gün sanat terapisi öğretmenlerimiz tarafından danışmanlarımıza
hizmet olarak sunulmaktadır.
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Sosyal etkinlik olarak “Tatlı Çarşamba” adı altında danışanlarımızın sosyalleşmesi gözetilmektedir.
Danışanların sosyal hakları ve alabileceği hizmetler konusunda bilgilendirilerek gerekli yönlendirmeler
tarafımızca gerçekleştirilmektedir.

ENDOSKOPİ ÜNİTESİ (Gastroskopi, Kolonoskopi, ERCP Ünitesi)

Ucunda ışıklı kamera olan kıvrılabilen bir alet
yardımı

ile

içi

boşluklu

organların

görüntülenmesi işlemine “endoskopi” denir.
Ağızdan girmek suretiyle yemek borusu, mide ve
on iki parmak bağırsağının incelenmesine
“gastroskopi”; kalın bağırsak ve ince bağırsağın
bir kısmının incelenmesine de

“kolonoskopi

“adını veriyoruz.
Hastanemiz Endoskopi Ünitesi, Sultangazi Yerleşkesi'nde hizmet vermekte olup; 2 adet Endoskopi,
Kolonoskopi Odası ve 1 adet ERCP-EL15 Odası bulunmaktadır. Ünitemizde tanı ve tedaviye yönelik
endoskopik işlemler deneyimli ekipler tarafından başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Hasta konforunun
sağlanması açısından işlemler sedasyon (uyku hali) ile yapılmaktadır.
Yapılan İşlemler:
-Sindirim sistemi hastalıklarının endoskopik
olarak tanı ve tedavisi
-Özofagogastroduodenoskopi
-Sindirim sistemi poliplerinin endoskopik
olarak çıkarılması
-Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG Mide Beslenme tüpü) açılması
-Sindirim sistemi tümör ve darlıklarına
balonla dilatasyon (genişletme) ve stent
uygulanması
-Endoskopik Retrograd
Kolanjiopankreatografi (ERCP)
-Safra yolu taşlarının endoskopik olarak çıkarılması ve safra yolu darlıklarına stent uygulanması
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KORONER ANJİYOGRAFİ ÜNİTESİ
Koroner Anjiyografi Ünitesi Sultangazi Yerleşkesi’nde hizmet vermektedir.
Yapılan İşlemler:
-Periferik Damar Hastalıklarına
Girişimsel Tedavi
-Koroner Anjiografi
-Perkütan Koroner Girişim
-Akut İnme Girişimsel Tedavi
-Karotis Stentleme
-Transkateter Aort Kapak
İmpantasyonu (TAVI)
-Sol Atriyal Apendiks Kapama
-Elektrofizyoloji Konusunda Deneyim
-Atriyal Fibrillasyon Ablasyonu
-ICD, CRT Takılması
-Endovasküler Aort Girişimlerinde Deneyim (EVAR, TEVAR)
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GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ ÜNİTESİ

Girişimsel Radyoloji Anjiografi Ünitesi,
hastanemizin Sultangazi Yerleşkesi’nde
hizmet vermeye başlaması ile birlikte 2019
yılında açılmıştır.
Merkezimizde 1 Anjiografi ve 1 Doppler
Ultrasonografi cihazı ile her türlü ince iğne
ve tru-cut biyopsi işlemleri, non-vasküler
girişimsel işlemler ve periferik vasküler
anjiografi işlemleri yapılmaktadır.

Yapılan İşlemler:
- Biyopsiler,
- Santral Venöz İşlemeler,
- Drenajlar,
- Tanısal Anjiografiler, Anjioplastiler,

-Venöz Tedaviler,
- Embolizasyon Tedavileri,
-Nörovasküler İşlemler
- Onkolojik Tedaviler
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DİYALİZ ÜNİTESİ
Hemodiyaliz

Ünitesi:

Hastanemizin

Nefroloji Kliniği’nde 2007 yılında akut
hemodiyaliz hizmeti verilmeye başlanmıştır.
Kronik

Hemodiyaliz

Ünitesi,

14+1

hemodiyaliz makinesi ile 2015 yılında
açılmıştır. Şu anda hastanemizin Sultangazi
Yerleşkesinde 24+1 makine ile akut ve
kronik hemodiyaliz hizmeti vermekteyiz.

Periton Diyalizi Ünitesi: Periton diyalizini tercih eden son dönem böbrek yetmezlikli hastaların her türlü hazırlık
ve bakımları, eğitimleri ve periyodik takipleri Fatih Haseki Yerleşkesinde bulunan Periton Diyalizi Ünitesi’nde
yapılmaktadır.

TIBBİ ONKOLOJİ BÖLÜMÜ
Tıbbi onkoloji, yalnızca kanserli hastaların tedavisini değil; kanserden korunma, tarama, erken tanı alanlarını
da kapsayan bir bilim dalıdır. Kanserin her aşaması tıbbi onkolojiyi ilgilendirir. Ayrıca kanser tanı ve
tedavisinde, cerrahi ya da radyoloji gibi çeşitli alanlarla işbirliği yapılır ve hastaya yaklaşım bilimsel veriler
doğrultusunda multidisipliner olarak planlanır.
Hastanemizde Tıbbi Onkoloji Polikliniği, Fatih Haseki Merkez Polikliniği’nde hizmet vermektedir.

FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, yaralanma,
hastalık, travma ya da yaşlılık gibi nedenlerle
eksilme gösteren fonksiyonel hareketleri geri
kazandırma amaçlı ve bireyin yaşam kalitesini
arttırabilme hedefli hizmet vermektedir.
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Merkezi hekim randevu sisteminden (MHRS)
randevu alarak gelen ve Sultangazi Haseki ile
Fatih Haseki Merkez Yerleşkelerinde bulunan
FTR Polikliniği’nde muayene olan
hastalarımız tedavisi doktor tarafından gerekli
görülen bel boyun ve eklem ağrılarında,
romatizmal hastalıklarda, spor sakatlıklarında,
kırık ve ameliyatlar sonrası problemlerde,
fibromiyalji, MS, parkinson, yüz felci, kısmi
felç ve nörolojik hastalıklarda fizik, tedavi,
rehabilitasyon ve egzersiz uygulamaları için Fatih Haseki Merkez Yerleşkesinde bulunan FTR Ünitesi’ne
yönlendirilmektedir.
Ünitemizdeki amacımız; hastalarımızın ağrısız, kısıtsız, problemsiz ve güçlü bir bedenle yaşamalarına destek
sağlamaktır.

Fatih Haseki Merkez Yerleşkesi’nde Bulunan Ünitemizde; ağrı kesici yöntemlerden TENS, diadinamik
akım,enterferansiyel akım-vakum, Infraruj, parafin ve terapatik US, omurga için traksiyon uygulanabilirken;
kas kuvvetlendirmek için elektrik stimülasyonları ve terapatik egzersizler yapılmaktadır.
Ayrıca eklem kısıtlılıkları için; germe egzersizleri,
Yürüme problemleri için; denge-koordinasyon ve
yürüme egzersizleri ile koruyucu-önleyici amaçlı ev
programı tarzında egzersiz önerileri verilmektedir.

Fizik Tedavi Ünitemizde 12 fizik-tedavi kabini ve 2
egzersiz salonu bulunmaktadır. Seanslar ortalama 45-60
dk sürmekte ve 10-15 seans şeklinde uygulanmaktadır.
Rehabilitasyon

uygulamaları

daha

uzun

seanslar

gerektirmektedir. Ünitemizde günlük ortalama 100-120
hastaya hizmet verilebilmektedir.
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GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
Tıbbi Genetik, kalıtsal olsun veya olmasın her
türlü genetik hastalıkların tanı, takip ve tedavisi
ile ilgilenen uzmanlık alanıdır. Hastanemizde
Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi 2016 yılı
itibari ile faaliyetlerine başlamıştır.

Genetik

hastalıkları

tanı

merkezi

olarak;

laboratuvar hizmetlerinin yanı sıra poliklinik
hizmeti

ve

yürütülmektedir.

konsültasyon

hizmetleri

Polikliniğimizde;

de

bireyin

özgeçmiş bilgileri ve aile öyküsü özelliklerine
göre aile ağacı çizimi ve genetik test analizleri ile
riskli kişiler tespit edilerek genetik danışmanlık
hizmeti de verilmektedir.Genetik hastalıkları tanı
merkezimizde;

moleküler,

sitogenetik

ve

moleküler sitogenetik testler çalışılmaktadır.

Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi olarak; tüm dünyada kabul gören, son teknoloji uygulamaları kullanarak,
ulusal-uluslararası standartlara uygun kaliteli, güvenilir, bilimsel ve etik değerleri özümseyen genetik tanı
merkezi hizmetlerini bilimsel araştırmalarla birlikte sağlık sektörünün hizmetine sunmak için çalışıyoruz.
Merkezimizde iş ve işlemler; 8 Uzman Doktor, 50 teknik, 16 destek ve idari personelle yürütülmektedir.
Poliklinik hizmeti Fatih Haseki Merkez Yerleşkesi ile Sultangazi Yerleşkesi’nde verilmekte olup; Uzman
Hekimlerimiz tarafından Cuma hariç hafta içi iki hizmet binasında dönüşümlü olarak yapılmaktadır.
Polikliniğimiz randevu sistemi ile çalışmaktadır.
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LABORATUVAR HİZMETLERİ

Doğru tanı ve başarılı tedavi, güvenilir bir laboratuvar desteği
ile mümkündür. Bu bilinç ile hızlı ve güvenilir sonuç vermeyi
amaç

edinen

Biyokimya,

Mikrobiyoloji

ve

Patoloji

Laboratuvarlarımız, günümüz teknolojisine uygun cihazlar ile
sizlere hizmet sunmaktadır.

Sultangazi Haseki Yerleşkesi Laboratuvarlarımız, Fatih Merkez Yerleşkesi Laboratuvarlarımız, Acil
Laboratuvarlarımız, 7/24 saat hizmet vermekte olup; sadece Fatih Semt Polikliniği Laboratuvarı hafta içi 08:00
-16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Hekiminizin istediği tahlilleri (kan, idrar, gaita ve balgam vb.) yaptırmak için C Blok Zemin Kat Kan Alma
Birimi’ne başvurunuz. Çocuk hastalarımız için Çocuk Kan Alma Birimi Poliklinik 1.Katta yer almaktadır.

Muayene olduğunuz polikliniğin doktoru tahlil sonuçlarını genellikle öğleden sonra değerlendirmektedir. Konu
ile ilgili poliklinik sekreterinden bilgi alabilirsiniz. Yatan hastalarımızın tüm tetkik işlemleri kliniklerinde
gerçekleştirilmektedir.
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Laboratuvar Sonuçlarını Öğrenme:
Hastanemizin

www.hasekieah.saglik.gov.tr

web

adresinden

internet

giriş

yaparak

“LABORATUVAR SONUÇLARI” linkini
tıklayıp

T.C.

kimlik

numaranızı,hasta

numaranızı ve güvenlik kodunu girerek
laboratuvar

sonuçlarınıza

ulaşabilr

ve

çıktılarını alabilirsiniz. Bununla birlikte tüm
tetkik

sonuçlarınız

e-nabız

sistemine

aktarıldığından buradan da sonuçlarınızı takip
edebilirsiniz.

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

Röntgen, MR, BT, Mamografi görüntüleriniz poliklinik
doktorunuz tarafından görülmektedir. MR ve BT çekim
sonrası raporlanır bu nedenle çekim günü sonuçları
verilemez. Çekim yapılan bölümde sonuçlarınızı ne
zaman alacağınızı öğrenebilirsiniz.

BT sonucunuzu başka bir merkeze götürecekseniz BT Müracaat Bölümü’nden filminizin görüntüsünü CD
şeklinde alabilirsiniz. Ultrason sonuçlarınızı işlemden hemen sonra alabilirsiniz. Yatan hastalarımızın
görüntüleme işlemleri görevli personel tarafından takip edilir. Tüm tetkik rapor sonuçlarınızı ilerideki
kontrolleriniz için lütfen saklayınız. Hastanemizde 7/24 saat Röntgen-BT-MR hizmetleri sunulmaktadır.
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Sultangazi Haseki Yerleşkesi
Röntgen-Taş Kırma
(ESWL)

Fatih Merkez Yerleşkesi
Fatih Semt Poliklinği

B Blok/-1.Kat

Röntgen-MR-BT-USG

USG-Doppler

Kemik Ölçümü

A Blok/-1.Kat

Mamografi

MR-BT-Kemik ÖlçümüMamografi

Girişimsel Biyopsi

C Blok/-1.Kat

Röntgen-USG

Poliklinik Binası -1.Kat

SAĞLIKLI YAŞAM DESTEK BİRİMLERİ
 HASTA HAKLARI BİRİMİ

Hasta hakları, sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı
bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip
bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar,
kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan
haklarını ifade eder.

Hasta Hakları Birimi’nin kuruluş amacı;

hasta hakları

ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin
arttırılması, sağlık hizmetlerinin insan onuruna yakışır biçimde sunulması ile hastaların hak
ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmelerine
olanak tanımaktır.
Sultangazi Haseki Yerleşkesi Poliklinik Bölümü Zemin Katta ve Merkez Fatih Haseki Yerleşkesi
Poliklinik Binası’nda olmak üzere hastanemizde başvuru yaparak destek alabileceğiniz 2 birimimiz
bulunmaktadır.
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Hastanın Hakları Nelerdir?


Hizmetten genel olarak faydalanma hakkı,



Bilgilendirme ve bilgi isteme hakkı,



Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme hakkı,



Mahremiyet hakkı,



Tedaviyi reddetme, durdurulmasını isteme, tıbbi müdahalelerde
rızasının alınması ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma
hakkı,



Güvenli bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkı,



Dini vecibeleri yerine getirebilme hakkı,



İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık hakkı,



Ziyaret ve refakatçi bulundurma hakkı: Hastaların sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun
görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.



Hastaların, haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını
kullanmaya hakkı vardır.

Hak ihlallerinin önlenmesine yönelik tüm çalışmalar sırasında yapılacak iş ve işlemlerde “Hasta
Hakları Uygulama Yönergesi” esas olarak kabul edilmiştir.
Hastanın Sorumlulukları Nelerdir?
Hasta haklarının yanında bir de “hasta sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır. Hastanın bir sağlık
kurulusuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve
yükümlülükleridir.

1. Genel Sorumluluklar
2. Sosyal Güvenlik Durumu
3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
4. Hastane Kurallarına Uyma
5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma
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BEYAZ KOD
Sağlık çalışanlarına karşı yapmış olduğunuz uygunsuz davranış ve hakaretten dolayı
onların da, sizin hakkınızda şikâyette bulunabileceklerini unutmayınız.

 ORGAN BAĞIŞ BİRİMİ
Organ Bağışı Nedir?
Organ bağışı, kişinin hayatta iken kendi özgür iradesiyle, organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden
sonra başka hastaların tedavisinde kullanılmak üzere vasiyet etmesidir.18 yaşını aşmış akli dengesi yerinde
olan herkes organ bağışında bulunabilir.
Organ Bağışında Bulunan Herkesin Organları Kullanılabilir Mi?
Organ bağışı yapılmış olsa bile her ölümden sonra organ nakli mümkün değildir. Örneğin kişi evde, sokakta,
acil serviste veya hastanelerin herhangi bir servisinde ölmüş ise organları kullanılamaz. Yalnızca yoğun
bakım ünitelerinde solunum cihazına bağlı olarak ölen, yani beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organları
nakledilebilir.
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Beyin Ölümü Nedir, Tanısı Nasıl Konulur?
Beyin

ölümünde,

beyin

fonksiyonları

tamamen

kaybedildiği için geri dönüşü yoktur, tam ve kesin olarak
ölüm gerçekleşmiştir, Bu durum bitkisel hayatla
karıştırılmamalıdır. Beyin ölümü teşhisi konulabilmesi
için bir takım testlerin uygulanma zorunluluğu vardır.

Bu testlerin sonucunda tıbbi ölümün gerçekleştiğine; biri
nörolog veya nöroşirurjiden (beyin cerrahi) biri de
anesteziyoloji ve reanimasyon veya yoğun bakım
uzmanından oluşan 2 hekim tarafından kanıta dayalı tıp
kurallarına uygun olarak oy birliğiyle karar verilir. Daha
sonra bu karar aileye bildirilir.

Organ bağış kartı olup olmadığına bakılmaksızın beyin
ölümü gelişmiş tüm vakaların aileleri ile mutlaka
görüşülür. Bu görüşme Organ Nakil Koordinatörü
tarafından gerçekleştirilir. Aile onayı olmadan hiç
kimsenin organları alınamaz ve kullanılamaz.

Hangi Organlarımı Bağışlayabilirim?
-Kalp

-Kornea

-Tendon

-Karaciğer

-İnce barsak

-Böbrek

-Kemik

-Ekstremite

-Kalp kapağı

-Üst solunum yolları

-Deri

-Pankreas

-Kas dokusu

-Üst solunum yolu

-Akciğer

-Kıkırdak

- Uterus (rahim)

-Yüz ve saçlı deri
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Nakil işlemleri, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Ulusal Koordinasyon Sistemi tarafından yürütülür ve yapılan
tüm işlemler kayıt altına alınıp belgelenir.
Organ dağıtımı; ulusal bekleme listelerinde kaydı olanlar arasından, öncelikle tıbbi aciliyeti olan hastalar
olmak üzere; kan ve doku grubu uyumuna göre yapılır. Dil, din, ırk, cinsiyet, zengin veya fakir ayrımı
gözetilmez. Alıcı ve vericilerin kimlik bilgileri ailelerin izni olmadan açıklanamaz. Gizli kalması kanunen
esastır.
Yaşın ileri olması, kronik bir hastalığın bulunması, alkol veya sigara içiliyor olması ve benzeri nedenler
organ bağışı yapılmasına engel değildir. Organ bağışından vazgeçildiğinde bu yeni kararın aile ile
paylaşılması ve organ bağış kartının imha edilmesi yeterlidir.

Organ Bağışı İçin Nereye Başvurmak Gereklidir?
-İl Sağlık Müdürlükleri
-İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları
-Devlet Hastaneleri
-Üniversite Hastaneleri
-Özel Hastaneler
-Semt Poliklinikleri

 Hastanemizde Organ Bağış Birimi Bulunmaktadır…
Organ Bağış Birimimiz, Sultangazi Haseki Yerleşkesi B Blok 1.Kattadır.
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 SOSYAL HİZMET BİRİMİ
Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden
etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve
geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile
ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psikososyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek
sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen
sosyal hizmet uygulamasıdır.

Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan hastanemiz Sosyal
Hizmet Birimi, sosyal hizmet uzmanlarımızın sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet
Uygulama Yönergesi ile birlikte ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

Hastanemizde; Sultangazi Yerleşkesi Ek Hizmet Binası, Fatih Haseki Merkez Binası, Fatih TRSM ve
Sultangazi TRSM olmak üzere dört hizmet binamızda Sosyal Hizmet Birimi bulunmaktadır.

İLETİŞİM:
Fatih Yerleşkesi Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
0 (212) 529 44 00- 3423
Sultangazi Yerleşkesi Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
0 (212) 453 20 00-3637
Sultangazi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi
0 (212) 909 03 24/25
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 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
“Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık
Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik" kapsamında İstanbul İl
Sağlık

Müdürlüğü

Kamu

Hastane

Hizmetleri

Başkanlığı-5

koordinasyonuyla hastanemize bağlı olarak evde sağlık hizmetlerine
ihtiyaç duyan hastaların muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve
rehabilitasyonlarının hastalarımıza kendi evlerinde uzman ekibimizce
sunulmakta; ayrıca hasta yakınlarına hasta bakımı ve tedavisinde dikkat edilecek hususlarla ilgili eğitimler
verilmektedir.
Hastanemize bağlı Evde Sağlık Ekipleri; Bayrampaşa, Fatih, Zeytinburnu ve Sultangazi ilçelerinde ikamet
etmekte olan, sosyal yönden dezavantajlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere 6 hekim,13
ebe/hemşire/sağlık memuru, 3 sekreter ile 7 mobil ekip ve çağrı karşılama-koordinasyon ekibiyle evlerinde
sağlık

hizmeti

sunmaktadır.

Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Nelerdir?


Hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene,
tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve yara bakımı hizmetleri.



İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık
raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi.



Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması.



Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım
süreçleri hakkında bilgilendirilmesi.



Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda, eğitim ve danışmanlık gibi
hizmetlerin verilmesi.



Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine
naklinin yönlendirilmesi.



Yatan hastanın bakımı konusunda hasta ve hasta yakınlarına eğitim verilmesi.



Hasta raporlarının yenilenmesi.
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Evde Sağlık Hizmetlerinden Kimler Yararlanabilir?
Yatağa bağımlı hastalar, yatağa yarı bağımlı hastalar, terminal
dönem palyatif bakım hastaları, ileri derecedeki kas hastaları,
Alzheimer, demans,

parkinson

tanılı hastalar,

ameliyatından sonra bakıma ihtiyacı olan hastalar, çok ileri yaş
immobil hastalar, morbid obezite hastaları, spastik çocuklar,
onkolojide palyatif bakım, kas sistemi hastalıkları.

Evde Sağlık Hizmetlerine Nasıl Başvurabilirsiniz?
Evde sağlık hizmeti almak isteyen hastalar veya aile bireyleri, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Çağrı
Merkezi 444 38 33 (444 EVDE) notlu telefonu arayarak müracaat edebilirler ya da 0212 567 67 05
[67 04) telefon numaralarından da birimimize ulaşabilirler.
Evde sağlık hizmeti verilen kişilerin mevcut durumları hariç oluşan ACİL DURUMLAR birimin görev
alanına girmez. Acil durumlarda 112 İl Ambulans Servisi aranmalı ya da doğrudan Sağlık Kurumları Acil
Servisine başvurulmalıdır.

Hizmet Hangi Durumlarda Sonlandırılır?
Hastanın evde sağlık hizmetine ihtiyacının kalmaması, hastanın şifa bulması, hastanın ölmesi, evde hasta
bakımı yapılan bireyin ya da yakınının hizmetin sonlandırılmasını istemesi, evde sağlık hizmeti alan
hastanın, herhangi bir nedenle bulunduğu yerden taşınması (Hizmet almaya devam etmek isteyen hasta
Sağlık Hizmetleri Komisyonuna bu durumu bildirmesi ile yapılacak devir sonrası hizmetin devamı sağlanır)
halinde hizmet sonlandırılmaktadır.

 GEBE OKULU
Gebe okulumuz anne adaylarının duygusal, sosyal ve bedensel yönden doğum öncesi, doğum ve doğum
sonrasındaki sürece bilinçli bir şekilde hazırlanmaları amacıyla hizmet vermektedir.
Anne adaylarının rahat bir gebelik süreci geçirmesini ve doğum eyleminin sağlıkla sonuçlanması, anne ve
baba adaylarının yeni rollerini benimsemesi hedeflenmektedir. Doğum, kadınların hayatında yaşayabileceği
en güzel ve en özel deneyimdir.

SAYFA 38

Gebelerin doğumlarını bilinçli, rahat, mutlu olarak geçirmeleri ve bebeklerine sağlıkla kavuşabilmesi için
eğitimler büyük önem taşımaktadır. Eğitimler sonucunda anne ve baba adayları doğum öncesi, doğum ve
doğum sonu döneme hazırlanmaktadır.

Eğitimler içerisinde gebeleri; masaj, nefes
egzersizleri, gevşeme egzersizleri, doğum
öncesi egzersizler, doğumda kullanılacak
pozisyonlar, normal doğum süreci, gebelikte
ve

doğumda

bilgilendirilerek

eş

desteği

normal

hakkında

doğuma

destek

vermekteyiz.

Doğum sonu dönemde annenin lohusalık sürecine daha kolay adapte olması ve bebeğini başarılı bir şekilde
emzirmesini desteklemekteyiz. Odalarımızda anne-baba-bebek bağlanmasına önem vermekteyiz.

Hastanemizin Gebe Okulu Sultangazi
Yerleşkesinde bulunmaktadır. Poliklinik
Binası Kadın Hastalıkları ve Doğum
Polikliniği içerisinde bulunan Gebe
Bilgilendirme

Sınıfı’ndan

bilgi

alabilirsiniz. Eğitimlerimiz ücretsizdir.

Gebe Eğitim Odası Eğitim Programı


Hafta içi her gün 08.00-16.30 saatleri arasında bireysel danışmanlık eğitimi verilmektedir.



Cuma günleri 13.30-16.00 saatleri arasında randevu alarak katılan gebelere ayrıntılı eğitim
verilmektedir.
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1.OTURUM: GEBELİK ve BESLENME
-Üreme organlarının anatomisi ve işleyişi

-Kan grubu uyuşmazlığı

-Hormonlar-Adet döngüsü-Döllenme

-Gebelikte yapılması gereken testler

-Dış Gebelik-ikiz gebelik

-Gebelikte oluşan duygusal değişiklikler

-Gebelik

ile

birlikte

vücutta

oluşabilecek

-Gebelikte beslenme

değişiklikler

-Bebeğin anne karnındaki büyüme ve gelişimi

-Gebelikte sigara, alkol ve ilaç kullanımı

-Gebelikte yapılması gereken egzersizler

-Gebelikte giyim
-Gebelikte çalışma hayatı
-Gebelikte cinsellik
-Gebelikte tehlike belirtileri
-Gebelikte seyahat
-Gebelik kontrollerinin zamanları
-Gebelikte tetanos aşısı
2.OTURUM: DOĞUM ve NEFES EGZERSİZLERİ
-Doğuma hazırlık planı

-Nefes alma teknikleri(uygulamalı)

-Doğumun başladığını gösteren belirtiler

-Müdahaleli doğumlar

-Doğum

için

hastaneye

gidildiğinde

-Doğumda kullanılan ağrı dindirici rahatlatma

karşılaşılacaklar

teknikleri(uygulamalı)

-Doğumun evreleri

-Gebelikte ve doğumda yapılması gereken
egzersizler(uygulamalı)
-Masajlar(uygulamalı)
3.OTURUM: ANNE SÜTÜ ve EMZİRME TEKNİKLERİ

-Anne sütünün özelikleri ve yararları

-Anne

sütü

nasıl

sağılır

-Dünyada ve Türkiye’de emzirme durumu

saklanır?(uygulamalı)

-Memelerin yapısı

-Meme bakımı(uygulamalı)

-Emzirmenin süresi ve nedenleri

-Emzirme ve ilaç kullanımı

-Emzirme mekanizması

-Sütten kesme

ve

nasıl

-Emzirme tekniği(uygulamalı)
-Anne sütünü azaltan ve artıran faktörler
-Anne sütünü yeterliliği nasıl anlaşılır?
-Emzirirken çıkabilecek sorunlar ve çözümleri
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4.OTURUM: YENİDOĞAN BAKIMI
-Yenidoğana doğumdan hemen sonra yapılan

-Yenidoğan tarama testleri

uygulamalar

-İşitme testi

-Yenidoğan özellikleri/görünümü

-Derece ile vücut ısısı ölçme tekniği

-Yenidoğan döneminde görülen sorunlar

-Yatış şekilleri(uygulamalı)

-Göbek bakımı (uygulamalı)

-Bebek ile iletişim kurma

-Bebek banyosu(uygulamalı)

-Bebek masajı(uygulamalı)

-Bebeğin giyimi (uygulamalı)

-Bebeğin odası

-Bebeğin çiş ve kakası

-Yenidoğan bebeğin güvenliği

-Bebek bezinin seçimi

-Bebeğin nüfus işlemleri

-Alt değiştirme (uygulamalı)

-Sağlam çocuk kontrolleri

-Tırnak kesimi (uygulamalı)

-Aşılar
5.OTURUM: LOHUSALIK DÖNEMİ

-Lohusalık dönemi
-Doğum

sonu

-Doğum sonrası kontroller
kanaması

ve

karın

-Beslenme

masajı(uygulamalı)

-İlaç kullanımı

-Tuvalete gitme

-Cinsellik

-Ayağa kalkma zamanı

-Duygusal değişikler

-Dinlenme

-Doğum

-İlk emzirme

egzersizler(uygulamalı)

-Doğum sonu hijyen

-Sezaryen ile doğum sonrası bakım

-Dikişler

-Doğum sonrası gebelikten korunma

sonrası

yapılacak

 DİYABET OKULU
Hastanemizde Sultangazi Yerleşkesi ve Fatih Haseki Yerleşkesinde olmak üzere iki Diyabet Eğitim Odası
bulunmaktadır. Diyabet Eğitim Odalarımız; Sultangazi Yerleşkesi Poliklinik Binası -1. Katta Dahiliye
Polikliniklerinin bulunduğu alanda yer almaktadır. Fatih Haseki Yerleşkesinde ise Poliklinik Binası 2.Katta
yer alan Dahiliye Polikliniği’nin içindedir.
Hastanemizde gerçekleştirilen “Diyabet Hasta Okulu” nun 7 saatlik modül eğitimini tamamlayan
hastalarımıza, Diyabet Okulu Diplomaları Eğitimcilerimiz tarafından teslim edilmektedir.
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Modül Eğitimlerinde;
-Diyabette Genel Bilgiler,
-Diyabetin Oluşum Mekanizması,
-Beslenme,
-İnsülinler ve Kan Şekeri Düzenleyici İlaçlar,
-İnsülin Tedavisi,
-Egzersiz, Fiziksel Aktivite
Diyabet Komplikasyonları, Hipoglisemi, Hiperglisemi konuları yer almaktadır.
Diyabetli hasta eğitimimiz Diyabet Eğitim Hemşirelerimiz tarafından, yatan/polikliniklerden hastanemize
başvuran ve eğitim gereksinimi saptanan tüm diyabetli hastalara verilmektedir.
Amacımız; hastanemizin misyon, vizyon, prosedür ve talimatları doğrultusunda diyabetli hasta ve
yakınlarının eğitimi, bakımı ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitelerini yükseltmektir.

 OBEZİTE MERKEZİ
Son

yıllarda

alışkanlıklarındaki

yaşam

tarzı

değişiklikler

ve

beslenme

nedeniyle

tüm

dünyada olduğu gibi ülkemizde de obez kişi sayısı
giderek artmaktadır. Obezite yalnız kendi varlığı ile
ilgili değil, Tip-2 diyabet, hipertansiyon, kalp ve
damar hastalıkları, kanser, depresyon, kısırlık ve
benzeri ilişkilendirilen hastalıkların yanı sıra sosyal
yaşamı da olumsuz olarak etkileyen önemli bir toplum
sağlığı sorunu olarak ön plana çıkmıştır.
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Bakanlığımız, ülkemiz için giderek önemli bir toplum sağlığı sorunu haline gelen obezitenin önlenmesi ve
obezite tedavisinin sağlanması amacıyla halkımıza yönelik sağlıklı yaşam programları geliştirmiş ve
uygulamaya koymuştur. Tıbbi uygulama veya tedavi şekli olmayan, sadece obezite hastalarına
multidisipliner bir yaklaşım ve kombine hareket sistematiğini öngören bir modelin uygulanmasını sağlamak,
başarılarını görmek, konuyla ilgili deneyimli ekipler yetiştirerek gelişen örnekleri ülke geneline
yaygınlaştırmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları bünyesinde Obezite Merkezimiz faaliyet
göstermektedir.

Obezite

Merkezimizde;

1

sorumlu

hekim,

1

diyetisyen, 1 psikolog, 1 hemşire ve 1 fizyoterapist
aktif olarak görev yapmaktadır. Ayrıca dahiliye,
kardiyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, psikiyatri ve
genel cerrahi konsültan hekimleri bulunmaktadır.
Obezite Merkezinde obezitesi olan yani vücut kitle
indeksi 30 kg/m2 üzerinde olan bireyler bu
multidisipliner ekip tarafından 1 yıl boyunca takip ve
tedavi edilmekte, sonrasında da koruma programına
alınmaktadır.

Hastanemizin Obezite Merkezi, Sultangazi Yerleşkesi’nde aktif olarak hizmet vermektedir.
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YATAKLİ SERVİSLERİMİZ

Hastanemizin yataklı klinikleri Sultangazi Haseki Yerleşkesi’nde yer almakta olup; A,B ve C Blokları
şeklinde dağılım göstermektedir.
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Hastanemiz, deneyimli Doktor ve Hemşire kadrosu ile hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini vermeyi
amaçlamaktadır. Yatış işlemlerinizin gerçekleşmesinden taburcu olacağınız sürece kadar, hastanemizde
bulunduğunuz süre boyunca sizden sorumlu tüm çalışanlar kendilerini size tanıtacaktır. Tedavi ve
bakımınızla ilgili yanıtlanmasını istediğiniz her soruyu sorabilir ve bakımınıza katkıda bulunmayı
isteyebilirsiniz.

Yatış İşlemleriniz:
Başvurduğunuz poliklinikte gerekli işlemleriniz ve muayeneniz sonrası yatışınıza karar verildiyse
poliklinik sekreteri tarafından yatış işlemleriniz başlatılır.
Hekiminiz tarafından doldurulan yatış evraklarınız ile ilgile servise başvuru yaptığınızda servis sekreteri
tarafından yatış işleminiz tamamlanır. Klinik hemşireniz tarafından yatış dosyanızdaki gerekli bilgileri
doldurduktan sonra,

hastane, klinik ve yapılacak işlemler hakkında size kısa bir bilgilendirme

yapılacaktır.
Yatış işlemleri esnasında daha önce kullandığınız ve kullanmaya devam etmeniz gereken ilaçlar klinik
hemşireniz tarafından imzayla teslim alınır. Yattığınız süre boyunca tüm ilaçlarınız hemşireniz tarafından
size verilecektir. Bu nedenle haberimiz olmadan odanızda ilaç bulundurmayınız.
Size yapılan tüm tedavi ve tetkik işlemlerinde mutlaka bilekliğinizdeki kimlik bilgileriniz doğrulanır. Bu
nedenle yatış sırasında takılan bilekliklerinizi çıkartmayınız.
Hastanın refakatçi ihtiyacı olup olmadığına hekim karar verir ve refakatin gerektiği durumlarda yatış
sekreteri tarafından refakat kartı verilir. Sabah ve akşam vizitlerinden sonra; her kliniğin işleyiş düzenine
uygun olarak belirlenen saat aralıklarında, hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında hasta
yakınları Hekimler tarafından bilgilendirilir.
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 ODA KURALLARI


Odanızdaki televizyonun uzaktan kumandasını kat hemşiresinden alabilirsiniz.



Pencere

dışına

malzemeleri
dışarıya

çamaşır,

poşet,

koymayınız.

ekmek,

kâğıt

şişe

vb.

Pencerelerden
vb.

malzemeleri

atmayınız.


Odadaki

buzdolabının

kapağının

açık

bırakılmaması ve içine koku yapabilecek gıda
maddeleri konulmaması gerektiğini hatırlatırız.


Kişisel elektrikli eşyalarınız için oda duvarında
ve banyoda bulunan prizleri kullanınız.



Yatak başlarında bulunan (kırmızı-ups) prizlerini kullanmayınız!



Odanızdaki aydınlatmalardan gereksiz yanan varsa kapatınız. Arıza durumunda lütfen servis
hemşiresini bilgilendiriniz.



Odanızda gereksiz akan musluk varsa kapatınız. Arıza durumunda lütfen servis hemşiresini
bilgilendiriniz.



Servislerde bulunan boş yatakları kullanmamalı, refakatçi koltuklarını kullanmalısınız.



Refakatçi koltuklarını en erken saat 22.00’de açıp, en geç sabah 07:00’de kapatınız. Bu saatler
dışında açık kalmamasına özen gösteriniz.



Hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz tutmaya özen gösteriniz.

Tüm bu kurallar hastalarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet verebilmek için düzenlenmiştir.

Yemek Hizmetleri
Yemekler doktorunuzun veya diyetisyenlerimizin önereceği diyet programına göre hazırlanır. Sağlığınızı
korumak için dışarıdan lütfen yiyecek-içecek almayınız ve kabul etmeyiniz. Özellikle diyabet hastalığı
(Şeker hastalığı) olan hastalarımıza doktor ve diyetisyenlerimizin planlaması ile ara öğünler verilir.
Yemek Saatleri:
06.00-07.00-Sabah Kahvaltısı
12.00-13.00-Öğle Yemeği
17.00-18.00-Akşam Yemeği
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KAZA VE YARALANMALARI ÖNLENMESİ İÇİN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER!
Geçirdiğiniz ameliyat veya hastalık nedeniyle normalden daha az güce sahip olursunuz. Bu nedenle
düşme- yaralanma riskinizde artar. Düşme sonucunda fiziksel zarar görebileceğiniz gibi, yeni bir
müdahale gerekebilir ya da hastanede yatış süreniz uzayabilir. Tüm bunlardan korunmak için yattığınız
süre boyunca hasta düşmelerinin önlenmesi için size anlatılan aşağıdaki önerilere mutlaka uyunuz.


Yeşil Yonca figürü hastanın düşme riskine karşı dikkatli olunması ve hastanın yanından
refakatçisinin ayrılmaması gerektiğini belirtir. Lütfen yanınızda yardım alacağınız biri olmadan
yatağınızdan inmeyiniz.



Kendi kendinize yürüyemeyeceğinizi hissediyorsanız mutlaka yardım isteyiniz.



Hemşire yardımına ihtiyaç duyarsanız yatağınızın kenarında bulunan hemşire çağrı butonunu
kullanınız.



Rahat yürüyebileceğiniz ve altı kaygan olmayan terlikleri tercih ediniz. Çıplak ayakla
yürümeyiniz.



Yere, yemek, su gibi kaymaya sebep olabilecek şeyler döküldüğünde temizlenmesi için mutlaka
yetkililere haber veriniz.



Yer temizliği sonrasında kullanılan ıslak zemin levhalarını dikkate alınız ve zemin kuruyuncaya
kadar bekleyiniz.



Yatak kenarlıklarınız kaldırıldıysa bu güvenliğinizi sağlamak içindir. Kendi başınıza kenarlıkları
indirmeye çalışmayınız veya üzerinden atlayarak yataktan inmeye çalışmayınız, yardım isteyiniz.



Yatak frenlerinizin gerekli olmadığı durumlarda kapalı olduğundan emin olunuz.



Eğer baston veya yürüteç ile yürümeniz gerekiyor ise bunları güvenli ve rahat kullandığınızdan
emin olunuz.



Hemşireniz tarafından yalnız başınıza tuvalete gitmemeniz söylendi ise lütfen bu uyarıyı dikkate
alarak refakatçinizle birlikte gidiniz.



Tuvalete girmeden önce zeminin ıslak olup olmadığını kontrol ediniz. Kendinizi iyi
hissetmediğinizde klozetin yanında bulunan çağrı zilini kullanarak yardım isteyiniz.
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Ameliyat Olacak Hastalarımız;


Doktorunuza ameliyat öncesi kullanmayı kesmeniz
gereken reçeteli/reçetesiz ilaç olup olmadığını
sorun.



Anestezi hekimimiz, anestezi türleri ve ameliyat
olabilme durumunuzla ilgili sizi bilgilendirecektir.



Size alerji yapan ilaç, besin vb. şeylerle ilgili sağlık
personeline doğru ve tam bilgilendirme yapın.



Ameliyat öncesi yemeniz ve yememeniz gereken yiyeceklerle ile ilgili doktorunuzdan bilgi
alabilirsiniz. Cerrahi işlem öncesi ne kadar süre aç kalmanız gerektiği konusunda size bilgi
verilecektir. Aksi öneride bulunulmadıkça, ameliyattan önceki akşam saat 24.00” dan itibaren
hiçbir şey yiyip içmeyin.



Ameliyattan bir gece önce duş alın, tıraş olun.



Deri ve tırnakların rengi kan dolaşımı kontrolünüzde önemlidir. Bu nedenle ameliyata gelirken
makyaj yapmayın, oje sürmeyin.



Olacağınız ameliyatın türüne göre, operasyonu yapacak olan doktorunuz vücudunuzda işlem
yapılacak bölgeyi işaretleyebilir. Bu doğru organın ameliyat edileceğinin bir güvencesidir. Doğru
tarafın işaretlendiğinden emin olun.



Ameliyat öncesi, ameliyat ekibi tarafından, sizden ameliyat bölgesi ve kimliğinizi doğrulamanız
istenecektir, yardımcı olun.



Daha önce bilgilendirildiğiniz halde aç kalmanız gereken süre içerisinde herhangi bir şey yer
ya da içerseniz mutlaka bu konuda Anestezi Uzmanınızı ve/veya Hemşirenizi bilgilendirin.

HASTA ZİYARET KURALLARI
Ziyaret Politikamız; hastalarımızın sağlığını ve güvenliğini koruyarak,
hastanemizin genel işleyişini aksatmadan hasta ziyaretlerinin yapılmasını
sağlamaktır.
Acil durumlarda, tedavinin engellenebileceği durumlarda ziyaretlere
sınırlandırma getirilebilir.
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Hasta Ziyaret Saatleri

Hafta İçi



Hafta Sonu

Gündüz : 13:00-14:00

Gündüz :13:00-15:00

Gece

Gece

: 19:00- 21:00

: 19:00 21:00

Her hasta için aynı anda iki (2) kişiden fazla ziyaretçi kabul edilmemektedir. Servislerde ziyaret
süresi 15 dakikayı geçmemelidir.



Ziyaret

saati

dışında,

gereksiz

ve

ısrarlı

ziyaret

taleplerinde

bulunulmamalıdır.

Bebekler ve 12 yaşından küçük çocuklar, yatan hastanın sağlığını koruması amacıyla ziyaretçi
olarak getirilmemelidir.


Enfeksiyon riskini önlemek amacıyla, ziyaretçiler hasta yataklarına oturmamalı ve hasta eşyalarını
kullanmamalıdır.

Ziyaret

öncesi

ve

sonrası

eller

mutlaka

yıkanmalı

ya da el antiseptiği ile ovularak temizlenmelidir.


Hastanın sağlığı ve güvenliği açısından yiyecek ve içecek getirilmemelidir.



Hastalarımızın ziyareti tıbbi nedenlerle hekimi tarafından yasaklandıysa ziyaret konusunda ısrar
edilmemelidir.



Ziyaret sırasında hastanın oda kapısında ya da yatak başında “İzolasyon İşaretleri var ise hemşire
ile görüşmeden hasta odasına girmeyiniz/ hasta ile temas etmeyiniz.



Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar, grip ve nezle gibi bilinen bir
bulaşıcı hastalığı olan hasta yakınları hasta ziyaretine gelmemelidir.



Hastalarımızı enfeksiyondan korumak amacıyla hasta odalarına canlı çiçek kabul edilmemektedir.



Bağışıklığı baskılanmış hastaların, tıbbi bakım ve tedavilerinin yapıldığı yoğun bakım ünitesine
ve

enfeksiyon

riskinin

bulunduğu

riskli

alanlara,

çiğ

sebze

ve

meyve

gibi riskli gıdalar ile kabul edilmemektedir.


Hastalarımızın tedavi ve muayene işlemleri sırasında ziyaretçilerin odadan çıkarak hasta
mahremiyetine özen göstermesi beklenmektedir.



Hastalarımızın sağlığı ve servis güvenliği açısından gürültü yapılmaması gerekmektedir.



Hastanemiz 24 saat güvenlik kamerası ile izlenmektedir. Güvenlik görevlilerimiz her türlü paketi
kontrol etme ve olabilecek olaylara karşı müdahale etme yetkisine sahiptir.
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Ziyaret sona erdiği halde kalmaya devam eden ziyaretçilere, ziyaretin sona erdiğine dair nezaket
kurallarına

uygun

olarak

bilgi

verilir.

Kalmakta

ısrar

eden

veya

sorun

çıkaran

ziyaretçiler olduğu takdirde, güvenlik görevlileri hasta odasını boşaltır.


Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastaların ziyaretleri; ilgili hekimin uygun görmesi durumunda
gerçekleştirilir.



Hastanemizin tüm hizmet alanlarında sigara içilmesi yasaktır. İçenlere 4207 sayılı kanun
gereğince para cezası uygulanmaktadır.



Ziyaret saatleri dışında hasta yatışının gerçekleştiği durumlarda, en fazla iki (2) hasta yakınının
hastaya

yardımcı

olmasına

refakatçi dışında diğer hasta

izin

verilir.

yakınlarının

Yatışı

takiben

ilk

30

dakika

içinde,

odadan ayrılmasına özen gösterilmelidir.

Özellikli birimlerin (Yoğun Bakımlar, Doğumhane, Çocuk Servisi… vb) ziyaretçi kuralları ilgili
birim tarafından belirlenmiştir.

REFAKATÇİ KURALLARI


Refakatçi olarak kaldığınız süre boyunca hastane
kurallarına

uymalısınız.

Hastaların

yanında

refakatçi kalmasına tıbbi bir zorunluluk olması
kaydıyla ilgili hekim tarafından karar verilir.


Refakatçı kartınızı, kimlik karşılığı hemşireden
teslim alınız. Kurumun vereceği refakatçi kartını yakanızda takılı bulundurunuz.



12 yaş altı çocuklar, bilinen bir bulaşıcı hastalığı olanlar veya bulaşıcı hastalığı olan bir kişi ile
yakın zamanda temas ettiği bilinenler, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi
solunum yolu enfeksiyonunu destekleyen belirtileri olan kişiler herhangi bir kronik hastalığı
olanlar, enfeksiyon almaya yatkın kişiler hasta refakatçısı olarak kabul edilememektedir.



Hastanın oda kapısında ya da yatak başında “İzolasyon İşaretleri” var ise odadan çıkmamalı,
izolasyon kurallarına uymalısınız. Refakatçı değişimi yapmamalı ve ziyaretçi kabul
etmemelisiniz.



Hastane dâhilinde tütün, tütün mamulü ve alkollü madde kullanmamalısınız. Hasta odaları ve
koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelisiniz.



Çanta, cüzdan ve değerli eşyalarınızı yanınızdan ayırmamalısınız Kaybolmaları durumunda
hastanemiz sorumluluk kabul etmemektedir.



Hastaya temastan önce ve sonra ellerinizi yıkamalı veya el antiseptiği kullanmalısınız.



Hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalısınız.
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Yatağa pozisyon verirken kat hemşiresi ve personelinden yardım isteyebilirsiniz.



Hastalarımızın güvenliği açısından hastanız ayağa kalkarken ve dolaşırken refakatçilerin, ihtiyaç
halinde ise sağlık personelinin eşlik etmesine özen gösteriniz.



Hastanız ile ilgili herhangi bir acil durum söz konusu olduğu zaman hemşire çağrı zilini kullanarak
hemşireyi bilgilendirmelisiniz.



Tuvaletlerde herhangi bir acil durum söz konusu olduğu zaman ipli tuvalet çağrı ünitesindeki
kırmızı düğmeye basınız ya da ipi çekiniz.



İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaları hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını
değiştirmemelisiniz.



Hastaya yiyecek içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek,
içecek vermemelisiniz. Refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden
ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirsiniz.



Yemek servisi kat garsonları tarafından yapılmaktadır. Yemekten sonra tabaklarınız kat garsonları
tarafından toplanacaktır.



Refakatçi ve ziyaretçilerinin kendileri ile ilgili ateş, tansiyon ölçümü, ilaç istemi vb. talepleri
kliniğimizde karşılanmamaktadır. Acil durumlarda Acil servisimize başvurabilir, diğer
şikâyetleriniz için polikliniklerimizden randevu alabilirsiniz.



Birimlere göre ziyaretçi kuralları farklılık gösterebilir. Lütfen belirtilen ziyaret kurallarına
uyunuz.



Yoğun bakım ünitelerine refakatçi kabul edilmeyecektir. Yoğun bakım bekleme salonunda bir
kişi kalabilmektedir.



Özellikli hasta gruplarında bulunan hastalarınızı (engelli, ruhsal bozukluğu olan, palyatif bakım
hastaları gibi) yalnız bırakmamalısınız.



Hastanız taburcu olurken ‘refakat kartınızı’ servis hemşiresine teslim etmelisiniz.



Taburcu olduktan sonra bize ulaşabileceğiniz telefon numaraları epikrizde kayıtlıdır.



Refakatçi ve ziyaretçilerinin kendileri ile ilgili ateş, tansiyon ölçümü, ilaç istemi vb. talepleri
kliniğimizde karşılanmamaktadır. Acil durumlarda Acil Servisimize başvurabilir, diğer
şikâyetleriniz için polikliniklerimizden randevu alabilirsiniz.
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EK HİZMET BİNALARIMIZ
FATİH HASEKİ MERKEZ YERLEŞKESİ
Fatih Haseki Merkez Yerleşkesi, Fatih-Haseki Semtinde yer almaktadır.2019 yılının Temmuz ayına kadar
ayaktan ve yatarak sağlık hizmeti sunumu bu yerleşkemizde verilmiş olup; Sultangazi Yerleşkesi Binası'nın
hizmete

açılmasıyla

yataklı

birimlerimiz

yeni

binamızda

hizmet

vermeye

başlamıştır.

Fatih Haseki Merkez Yerleşkesinde sadece ayaktan poliklinik hizmeti ve tetkik hizmetleri verilmeye devam
etmektedir. Aktif olarak hizmetin sürdürüldüğü Poliklinik Binası ile 1.Blok’ta yer alan bölümler ve verilen
hizmetler:
*Poliklinik Binası Hizmet Birimleri:
Kemoterapi Ünitesi, Radyoloji Kliniği (MR-BT, USG, Girişimsel Biyopsi, Kemik Ölçümü), Kan Alma,
Numune Kabul, İdrar Laboratuvarı, Dış Laboratuvarı, Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuvarları
Poliklinikler:
Aile Hekimliği, Nöroloji (Yetişkin EEG), KBB (Odyo Birimi), Endokrin, Dahiliye (Diyabet Eğitim Odası)
Fizik Tedavi (FTR Ünitesi), Kardiyoloji (EKG, Efor, Holter Laboratuvarı) ,Genetik, Genel Cerrahi, Kalp
Damar Cerrahi, Plastik Cerrahi, Üroloji, Ortopedi, Beyin Cerrahi,Nefroloji, Periton Diyaliz Ünitesi, Kadın
Doğum, Çocuk, Psikiyatri ve Psikoloji Laboratuvarı, Hematoloj, Onkoloji, Romatoloji, Göğüs Hastalıkları,
Göz Poliklinikleri, Sağlık Kurulu, Hasta Hakları Birimi

*1.Blok Hizmet Birimleri:
Acil Tıp Kliniği (2. Düzey ),Acil Röntgen-Acil
Biyokimya ve Acil Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Kan Merkezi, Adli Tıp- Adli Muayene, Kuduz
Aşı Birimi, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi
Adres: Adnan Adıvar Cad. Aksaray
Fatih/İstanbul
Telefon: 0212 529 44 00
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Sultangazi Haseki Yerleşkesi (Ek Hizmet Binası)- Fatih Haseki Merkez Yerleşkesi Arasındaki Ulaşım
Seçenekleri:

Toplu Ulaşım Araçları İle Ulaşım:
*Otobüs:
Sultangazi Haseki Yerleşkesi’nden Fatih Haseki Merkez Yerleşkesi‘ne otobüsle ulaşabilmek için 336 Y
(Cebeci-Yenikapı Marmaray ) ve 36 ES ( Esentepe-Beyazıt ) hat numaralı ulaşım araçlarını tercih
edebilirsiniz.

*336 Y ( Cebeci-Yenikapı Marmaray )
Hastanemize yürüme mesafesindeki Cebeci Peronlardan veya Huzur Durağından 336 Y hat numaralı otobüse
binebilir ve Haseki Durağında inerek Haseki Merkez Yerleşkesi‘ne ulaşabilirsiniz.

* 36 ES (Esentepe-Beyazıt Hattı)
Hastanemize 2 dk (190 m ) yürüme mesafesindeki Sultangazi Devlet Hastanesi Durağından geçen 36 ES
(Esentepe-Beyazıt) hattında hizmet veren otobüse binebilir ve Haseki Durağında inerek yürüme
mesafesindeki Fatih Haseki Merkez Yerleşkesi ‘ne ulaşabilirsiniz.
*Tramvay:
Fatihi Haseki Merkez Yerleşkesi‘ne ulaşmak için tramvay seçeneğini tercih ettiğinizde aktarmalı olarak
yolculuk yapmanız gerekmektedir.
Sultangazi Haseki Yerleşkesi’ne en yakın tramvay durağı Sultançiftliği İstasyonu’dur. Bunun için yürüyerek
durağa ulaşabilir, Mescid-i Selam-Topkapı Tramvay Hattını (T4) kullanarak 18 durak sonra Topkapı
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İstasyonu’nda inebilirsiniz. Daha sonra Topkapı Girişini kullanıp Kabataş yönüne giden (T1) tramvayına
binmelisiniz. 5 durak sonra Yusufpaşa İstasyonu’nda inerek yürüme mesafesindeki Fatih Haseki Merkez
Yerleşkesi ’ne ulaşabilirsiniz.
Özel Araçla Ulaşım:
* Metris-Esenler Bağlantısı üzerinden,
* Avrupa Otoyolu/0-3 üzerinden,
FATİH SEMT POLİKLİNİĞİ
Fatih Semt Polikliniği hastanemize bağlı olarak hizmet veren bir hizmet birimi olup; bünyesinde 10 Uzman
Doktor,7 Hemşire, 1 Röntgen Teknisyeni, 1 Laboratuvar Teknisyeni 1 Memur ve 1 Hizmetli Personel
bulunmaktadır.
Aktif olarak hizmetin sürdürüldüğü bölümler ve verilen hizmetler: KBB Polikliniği, Aile Hekimliği
Polikliniği, Göz Polikliniği, Üroloji Polikliniği, Çocuk Hastalıkları Polikliniği, Genel Cerrahi Polikliniği,
Diş Polikliniği, Dâhiliye Polikliniği, Radyoloji Hizmetleri (Röntgen ve USG), Kan Alma Ünitesi
Adres: Atikali Mahallesi, Fevzi Paşa Cad. No: 96
Fatih/İstanbul
Telefon: 0212 532 29 25 -0212 531 51 04

FATİH TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ
Hastanemiz bünyesinde 2014’de açılan merkezimiz o
günden itibaren Fatih Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
olarak hizmet vermektedir. 1 Uzman Doktor, 2
Hemşire, 1 Sosyal Çalışmacı, 1 Psikolog, 1 Ergoterapist, 1 Tıbbi Sekreter ve 1 Temizlik Personeli olmak
üzere toplam 8 çalışan merkezde sağlık hizmetini sürdürmektedir.
Adres: Atikali Mahallesi, Fevzi Paşa Cad. No:96
Fatih/İstanbul
Telefon: 0 212 532 29 25-0 212 531 51 04
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SULTANGAZİ TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ
Sürekli ruhsal problem yaşayan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde biyo-psiko sosyal
destek hizmeti veren, hastaların takip ve tedavilerin yapılmasını sağlayan, etkin ve ulaşılabilir bir hizmetin
sunan merkezdir. Kadromuz Psikiyatri Uzmanı, Psikiyatri Hemşireleri, Sosyal Hizmet Uzmanı, El İşi ve
Uğraş Öğretmenleri, Veri Giriş Personeli ve Yardımcı Personellerden oluşmaktadır.


Merkezimiz, hafta içi 08:30 -16:30 saatleri arasında ücretsiz ve randevusuz olarak hizmet
vermektedir.

Adres: Eski Habibler Mah.
Yaseminler Sokak No:17
Sultangazi/ İSTANBUL
Telefon: 0212 909 03 24
0212 909 03 25

BAĞCILAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Hastanemizin Aile Hekimliği Kliniği’ne bağlı 3 birimli Aile Sağlığı Merkezi olup; bünyesindeki 3 Doktor,
3 Hemşire, 1 Sekreter ve 1 Personelle hizmet vermektedir.
Merkezimizde; muayene, gebe ve lohusa izlemi, bebek- çocuk-ergen izlemleri, filyasyon takibi, bebek-çocuk
risk grubu aşılamaları, HPV, GGK, kanser taramaları, kan alma işlemi, enjeksiyon, pansuman, EKG
yapılmakta ve Evlilik Raporu, Ehliyet Raporu, Sağlık Raporu, Askerlik Raporu verilmektedir.
Adres: Çınar Mah. 773 Sok. No:65
Bağcılar-İSTANBUL
Telefon: 0212 532 66 60
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GAZİOSMANPAŞA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği’ne bağlı, 3 birimli Aile Sağlığı Merkezi olup;
bünyesindeki

3

Doktor,

2

Hemşire,

1

Sekreter

ve

1

Personelle

hizmet

vermektedir.

Merkezde; muayene, gebe ve lohusa izlemi, bebek- çocuk-ergen izlemleri, filyasyon takibi, bebek-çocuk risk
grubu aşılamaları, HPV, GGK, kanser taramaları, kan alma işlemi, enjeksiyon, pansuman, EKG yapılmakta
ve Evlilik Raporu, Ehliyet Raporu, Sağlık Raporu ve Askerlik Raporu verilmektedir.

Adres: Kazım Karabekir Mah.922 sok.28/1
(930. sokak ile 922. sokak kesişimi)
Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
Telefon: 0212 618 30 32
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Tüm Hastalarımıza Geçmiş Olsun Dileklerimizi İleterek Sağlıklı Günler
Diliyoruz…
SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İLETİŞİM
Adres: SBÜ Sultangazi Haseki Yerleşkesi
Uğur Mumcu Mahallesi, Belediye Sokak, No:7
Sultangazi/İSTANBUL

www.hasekieah.saglik.gov.tr
Tel No: 0212 453 20 00
e-posta : hasekieah.hh@saglik.gov.tr
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