BU BROŞÜRDEKİ


Kemoterapi alacak hastalarımızdan
ileride çocuk sahibi olma isteğiniz
açısından sizi Kadın Doğum Tüp Bebek
Merkezimize yönlendirebiliriz. Bu
konudaki düşüncelerinizi lütfen

AÇIKLAMALAR
KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ
GÖRMEKTE/GÖRECEK
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

OLAN SİZ DEĞERLİ

doktorlarınıza iletiniz.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ

HASTALARIMIZ VE
HASTA YAKINLARIMIZ

TEPECİK ONKOLOJİ
HEMATOLOJİ KLİNİĞİ

İÇİN GENEL
BİLGİLENDİRME AMAÇLI

HASTA VE HASTA
YAKINI
BİLGİLENDİRME
BROŞÜRÜ

OLUP, KİŞİYE ÖZEL
UYGULAMA VE ÖNERİLER
 Kan sürekli bir ihtiyaçtır.
Kliğimize yatışınız yapılacağı zaman genel
ve acil kan ve kan ürünü ihtiyaçlarınız için
Kızılay Kan Merkezini kullanmaktayız.
Ancak olabilecek ek acil ihtiyaçlar için
kendi kan grubunuzdan, tercihen erkek en
3 kişi uygun verici hazırlamalısınız.
Bağışçılarınız kronik hastalığı olmayan ve
düzenli ilaç kullanmayan, yetişkin, acil
durumlarda kolay ulaşılabilir olan kişilerden
seçilmelidir. Bağışçılarınızın iletişim
bilgilerini yanınızda bulundurunuz.
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Değerli hasta ve hasta yakınlarımız;
Tedavinizin devam edeceği bu zor süreçte
kliniğimizde misafir olduğunuz süre boyunca

kullanılmak üzere suya dayanıklı yedek terlik

korumak

amacıyla

bulundurmanız yerinde olacaktır.

ziyaretçi

kabul

yatacağınız

serviste

edilmemektedir.

Lütfen

yakınlarınıza bu bilgiyi veriniz.


Odalarınızın

kapılarının



kapalı

kalması

Hastalarımızın ve refakatçilerinin günlük duş
alması zorunludur.

enfeksiyona yakalanmamanız için zorunludur.


Lütfen gün içinde kapılarınızı kapalı tutunuz.



İhtiyaç

size yardımı dokunacak bazı bilgi ve kuralları
anımsatmak isteriz.

Sizi ve diğer hastalarımızı enfeksiyondan

halinde

bastığınızda


en

hemşire
kısa

sürede



butonuna

El-yüz kurulamak için tek kullanımlık kağıt
havlu

yanınıza

önermekteyiz,

ancak

duş

alma

imkanınız için şampuan, sabun, banyo havlusu

gelinecektir.

getirebilirsiniz.

Odalarınıza taze çiçek kabul edilmeyecektir.

havlularını

bir

Kullanacağınız
defa

banyo

kullandıktan

sonra

değiştirmeniz gerekir.


Burada belirttiğimiz hususlar, takip ve



hızlandıracak ve sizi daha kısa sürede



Yanınızda

bir

refakatçi

bulundurmanız


kılıfı-

battaniye)

getirmemeniz gerekmektedir.


Kliniğimizde

kullandığımız yatak



Enfeksiyon

riski

nedeniyle

peçete

takımları,

plastik çatal kullanmanız uygundur.

hijyeni sağlanmış olarak temin edilmektedir.


olarak birlikte hareket etmemizin,


Bol miktarda iç çamaşırı ve yeterli sayıda

 İnternet kullanımı için kablosuz internet ve

pijama-eşofman ve diğer kıyafetlerinizden

digitürk

hizmeti

sağlanması

çalışmalarımız

bulundurmalısınız. Sık sık çamaşır değişimi

devam etmektedir. Kurulum tamamlandığında

yapmanız gerekebilir.

şifreniz size yatış sırasında verilecektir.

Kaymayan ve ses yapmayan terlik
kullanmanız gerekir. Ayrıca banyo için
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kağıt

havlu, tek kullanımlık karton tabak bardak

sizin için yeterli sayıda ve uygun şekilde

Kliniğimizde tedaviniz süresince

Yatış süresince yanınızda kitap dergi laptop
bulundurabilirsiniz.

Yatış sürecinde kendi yatak takımlarınızı
(çarşaf-nevresim-yastık

tedavinizin başarasını artıracağını unutmayın.

Kullanımınız için çamaşır makinesi deterjanı
getirebilirsiniz.

gerekmektedir.

personellerimiz ve sizlerle birlikte bir ekip

belirtilen

makinemiz mevcuttur.

uzamasına engel olup, taburculuğunuzu

doktorlarımız, hemşirelerimiz, diğer sağlık

için

için, çamaşır makinesi ve çamaşır kurutma

dikkat etmeniz gereken, tedavinizin

içermektedir.

yıkamanız

alanda, hasta ve refakatçilerinin ihtiyacı

tedavilerinizde hayatınızı kolaylaştıracak,

sevdiklerinize kavuşturacak bilgiler

Çamaşırlarınızı
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