VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİNE
HOŞGELDİNİZ

HASTANE GENEL TANITIMI
29 yıllık geçmişe dayanan tecrübe ve bilgi birikiminin
oluşturduğu akademik değerlere önem veren tıbbi
kadromuz ve yetkin çalışanlarımız ile geniş hizmet
yelpazesine sahip bir sağlık kuruluşu olan VAN YYÜ
Dursun

Odabaş

Tıp

Merkezi

ana

binası;

kampüs

yerleşkesinde 175.000m2 açık alana, 57.000m2 kapalı
alana ve helikopter pistine sahip modern binasında 32
anabilim dalı, 207 adet yoğun bakım yatağı olmak üzere
662 yatak kapasitesi ile çevre il ve ilçelere hizmet veren
üçüncü basamak sağlık kuruluşudur. Hizmet alanımızı
genişletmek ve hizmet kalitemizi artırmak amacıyla 14
Temmuz 2017 tarihinde hizmete açılan ek hizmet binamız
faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir.
İleri tanı ve tedavi yöntemlerinin hızla gelişen tıbbi
teknolojiler ile buluştuğu hastanemiz, 30 profesör,45
doçent,93 doktor öğretim üyesi,306 araştırma görevlisi ve
toplam 1566 idari, sağlık hizmetleri ve destek personeli ile
başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere, ülkemize kaliteli,
kesintisiz ve güvenli sağlık hizmeti sunmaktadır.
Bilimsel araştırma sonuçlarına göre kanıta dayalı ve
sağlık teknolojileri ile yenilikçi ve yaratıcı sağlık hizmeti
sunmak için kurum kültürü gereği hasta odaklı yaklaşımı
ile hasta ve çalışan memnuniyetini ve hizmet kalitesini
sürdürülebilir kılma hedefiyle hizmet vermektedir.
Hastanemizde yıllık ortalama 813.804 ayaktan, 40.529
yatan hastaya hizmet verilmektedir. Yıllık ortalama
ameliyat sayımız 47.172 dir.

MİSYONUMUZ
Ulusal/uluslararası etik ilkeler ve kalite standartları
doğrultusunda; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip
ederek; hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta
haklarına saygılı, çevreye duyarlı, nitelikli sağlık
çalışanlarıyla toplumun yaşam kalitesini yükselten sağlık
hizmeti sunmaktır.

VİZYONUMUZ
Sağlık hizmeti sunumunda bilimsel ve teknolojik
gelişmeler ışığında ulusal/ uluslararası düzeyde tanınan,
tercih edilen, bölgede lider bir sağlık kuruluşudur.

DEĞERLERİMİZ
 Şeffaflık,
 Hesap verebilirlik,
 Hasta Güvenliği ve Hasta Odaklılık,
 Dayanışma ve İşbirliği,
 Değişim ve Gelişime açık,
 Saygın,
 Dürüst ve Güvenilen,
 Süreklilik ve Erişilebilirlik,
 Hakkaniyet,
 Verimli,
 Etkin ve Etkili Hizmet

KALİTE POLİTİKAMIZ
 Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı hizmet sunmak.
 Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi kullanarak, sağlık
alanında uluslararası standartlara uygun hizmet veren bir
kurum olarak, çalışmalarını sürdürmek.
 Sürekli eğitimi teşvik etmek ve uygulamak.
 Kanıta dayalı veri takibi ile göstergeleri izlemek ve
süreçleri iyileştirmek.
 Hasta ve çalışan güvenliğine odaklı hizmet anlayışını
sürdürmek.
 Hasta haklarını gözetmek ve şikâyet çözümünde öncü
kurum olmak.
 Hasta bilgi gizliliği ve mahremiyetini her alanda
korumayı hedeflemek.
 Etik kurallara uygun uluslararası kalitede hizmet
sunmak.
 Çalışanlarımızın çevre bilincini artırmak.
 Hastane

kaynaklarını etkin kullanmak ve süreç

verimliliğini artırmak.
 Toplumun geniş kesimine kaliteli hizmeti sunmak.

BÖLÜMLERİMİZ
 Acil Tıp Anabilim Dalı
 Adli Tıp Anabilim Dalı
 Aile Hekimliği
 Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı
 Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
 Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
 Endokrinoloji
 Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 Gastroenteroloji
 Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 Hematoloji
 İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 Kalp ve Damar Hastalıkları Anabilim Dalı
 Kardiyoloji Anabilim Dalı
 Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
 Nefroloji
 Nöroloji Anabilim Dalı

 Nükleer Tıp
 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 Parazitoloji
 Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı
 Psikiyatri Anabilim Dalı
 Radyoloji Anabilim Dalı
 Spor Hekimliği
 Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 Üroloji Anabilim Dalı
 Yenidoğan Ünitesi

POLİKLİNİKLERİMİZ
 Erişkin Acil
 Çocuk Acil
 Covid Acil
 Adli Tıp Polikliniği
 Aile Hekimliği Polikliniği
 Anesteziyoloji Polikliniği
 Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği
 Çocuk Cerrahisi Genel Polikliniği
 Çocuk (Pediatri) Genel Polikliniği
 Çocuk Hematoloji Polikliniği
 Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji) Polikliniği
 Diyabet Polikliniği
 Endokrinoloji Polikliniği
 Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği
 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği
 Gastroenteroloji Polikliniği
 Genel Cerrahi Polikliniği
 Göğüs Cerrahi Polikliniği
 Göğüs Hastalıkları Polikliniği
 Göz Hastalıkları Polikliniği
 Hematoloji Polikliniği
 İç Hastalıkları Polikliniği

 Kadın Hastalıkları Doğum ve Gebe (Obstetrik) Polikliniği
 Kadın Hastalıkları Jinekoloji Polikliniği
 Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği
 Kardiyoloji Polikliniği
 Kulak Burun ve Boğaz Polikliniği
 Medikal Onkoloji Polikliniği
 Nefroloji Polikliniği
 Nöroloji Polikliniği
 Ortopedi Polikliniği
 Spor Hekimliği Polikliniği
 Plastik Cerrahi Polikliniği
 Psikiyatri Polikliniği
 Perinatoloji Polikliniği
 Romatoloji Polikliniği
 Tıbbi Genetik Polikliniği
 Üroloji Polikliniği

LABORATUVARLARIMIZ
 EEG Laboratuvarı
 Biyokimya Laboratuvarı
 Genetik Laboratuvarı
 Hematoloji Laboratuvarı
 Moleküler Laboratuvarı
 Elektromiyografi (EMG) Laboratuvarı
 Solunum Fonksiyon Testi Laboratuvarı
 Hematoloji Laboratuvarı
 Kan Transfüzyon Merkezi
 Ekokardiyografi Laboratuvarı
 Kalp Kateterizasyonu, Anjiyografi ve Girişimsel
Kardiyoloji Laboratuvarı
 Patoloji Laboratuvarı
 Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
 Kültür Laboratuvarı
 Seroloji Laboratuvarı
 Parazitoloji Laboratuvarı
 Flow Sitometri Laboratuvarı

ÖZELLİKLİ HİZMETLERİMİZ
 Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreotografi
(ERCP)
 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT)
 Onkoloji Kür Merkezi
 Odyoloji Hizmeti
 Robotik Cerrahi İşlemleri
 Diyaliz Ünitesi
 Terapötik Aferez Merkezi
 Uyku Laboratuvarı
 Laporaskopik Simülasyon Odası
 Anjiyografi
 Radyasyon Onkolojisi
 Nükleer Tıp
 İnme Merkezi

YOĞUN BAKIM HİZMETLERİMİZ
3. Basamak Yoğun Bakım
 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 Dahili Yoğun Bakım
 Nöroloji Yoğun Bakım
 KVC Yoğun Bakım
 Genel Yoğun Bakım
 Kadın Hastalıkları Yoğun Bakım
 Genel Cerrahi Yoğun Bakım
 Çocuk Hastalıkları Yoğun Bakım
 Yenidoğan Yoğun Bakım
2. Basamak Yoğun Bakımlar
 Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 Nöroloji Anabilim Dalı
 Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 Kardiyoloji Anabilim Dalı
 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
 Üroloji Anabilim Dalı
 Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 Plastik ve Rekonstüktüf Cerrahi Anabilim Dalı
 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ
 Anjiyografi
 Anjiyoplasti ve Stentleme
 Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme
 Ultrasonografi
 Doppler US
 Nükleer Tıp (PET-CT)
 Skopi
 Kemik Dansitometre
 Kardiyak BT
 İVP
 Direkt Grafi

RANDEVU ALMA VE BAŞVURU SÜRECİ
Hastanemizde acil servis dışındaki tetkik ve tedavilere
ilişkin muayeneler poliklinik randevu ve öğretim üyesi
mesai dışı muayene randevusu alınarak yapılabilmektedir.
Poliklinik
hasta
kayıt
işlemleri
saat
08:00’de
başlamaktadır. Poliklinik hizmeti 08:00-17:00 arasında
yapılmaktadır.

Poliklinik randevuları için;
 Hastanemiz web sitesi (www.hastane.yyu.edu.tr)
üzerinden Dursun Odabaş Tıp Merkezi E-randevu
sistemiyle, 0850 305 65 65 numaralı telefonla poliklinik
muayene randevusu alınabilir.
 İnternet üzerinden poliklinik randevusu alacak olan
hastalarımız Dursun Odabaş Tıp Merkezi e-randevu
sisteminden 5 iş gününe açık olan ilgili poliklinik için
randevu alabilirler.
 Dursun Odabaş Tıp Merkezi e-randevu sistemi aldığınız
randevu sırasının bir önceliği yoktur. Randevu talep
ettiğiniz birimden aldığınız kayıt sırası geçerlidir.
 10 gün içinde randevu almış olduğunuz bölüme yeni bir
randevu alınamaz.
 Sonuç gösterme randevusu alabilmek için aynı branşta
10 gün içerisinde muayene kaydınızın olması
gerekmektedir.
Öğretim üyesi mesai dışı randevuları için;
Dursun Odabaş Tıp Merkezi e-randevu sistemi üzerinden
ve ilgili anabilim dalı randevu sekreterliğinden ve ilgili
bölümün sekreterliğinden randevusu alınabilmektedir.

HASTA HAKLARI
SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMA

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi
inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan,
adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde yüksek kalitede
sağlık hizmetinden yararlanma hakkı vardır.
BİLGİ İSTEME

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu
öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi
isteme hakkı vardır.
MAHREMİYETE SAYGI GÖSTERİLMESİ

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya
hakları vardır.
REDDETME, DURDURMA VE RIZA

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi
müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde
hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.
DİNİ VECİBELERİ YERİNE GETİREBİLME

Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan
tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye
hakkı vardır.

İNSANİ DEĞERLERE SAYGI GÖSTERİLMESİ, SAYGINLIK GÖRME
VE RAHATLIK

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik,
şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış
gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir
sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

ZİYARET VE REFAKATÇİ BULUNDURMA

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin
imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde
refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

MÜRACAAT, ŞİKÂYET VE DAVA HAKKI

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü
başvuru, şikâyet hakkını kullanmaya hakkı vardır.

HASTA SORUMLULUKLARI
SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BİLGİLENDİRME

Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü
tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen
kullandığı ilaçları ve sağlığı ile ilgili bilgileri mümkün
olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.

HASTANE KURALLARINA UYMA

Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve
uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla
teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle
hareket eder.

TEDAVİSİ İLE İLGİLİ ÖNERİLERE UYMA

Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve
tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZENLEMELERİNE UYMA

 Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere
bildirir.
 İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer
hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
 Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda
bulunmaz.
 Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun
yaşadığında HASTA HAKLARI BİRİMİNE başvurur.
Sağlığınız için yanınızdayız.

ZİYARET KURALLARI
1. Doktorun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti
için lütfen ısrar etmeyiniz.
2.Hasta ziyaretini, öğlen 13.00-14.00 ve akşam 18:00–
20:00 saatlerinde yapınız.
3. Ziyaret süresi kısa olmalı, 7-8 dakikayı geçmemelidir.
4. 12 yaşından küçük çocuklar hasta ziyaretine kabul
edilmez.
5. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler hasta ziyaretinde
bulunmamalıdır.
6. Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve
diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle
konuşulmamalıdır.
7. Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve
hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
8. Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.
9. Bazı sağlık sorunlarına neden olabileceğinden hastalara
canlı çiçek getirilmemelidir.
10. Ziyarete gelirken doktorun izni olmadan hediye olarak
yiyecek getirmeyiniz.
11. Hasta ziyareti için kitap, kolonya vb. getirilebilir.
12. Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı
odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda
verilmemelidir.
13. Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
14. Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan
kaçınılmalıdır.
15. Ziyaret saati sonunda, görevlilerin
beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.

uyarılarını

16. Belirtilen saatler dışında hasta ziyaretine izin
verilememektedir.

REFAKAT KURALLARI
Tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın
ve hastanemizin imkânlarının elverdiği ve hastanın sağlık
durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu
doktorun uygun görmesine bağlı olarak, hastanın refakatçi
bulundurma hakkı vardır.
Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı hastanemizde
belirlenen
usul
ve
esaslara
uygun
olarak
gerçekleştirilmelidir. Hastanızın sağlığı açısından bu
konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin refakatçi
politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun
şekilde hastanıza refakat etmeniz gerektiğini önemle
belirtmek isteriz.
Güvenli bir sağlık hizmeti sunumu için hastanemizde
bulunduğunuz süre içerisinde aşağıda belirlenmiş olan
hususlara dikkat etmeniz önemlidir: Zorunlu durumlar
dışında hastanızın yanından ayrılmayınız.
 Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından
karar verilmektedir.
 Servise gelen hasta yakınına refakatçi kartı verilir.
Refakatçilerin hastanemizde refakatçi olarak bulundukları
sürece kartlarını üzerlerinde görünür bir şekilde takmaları
gerekmektedir. Refakatçi kartı başkası tarafından
kullanılmaz. Refakatçi kartı, giriş çıkışlarda güvenlik
görevlileri tarafından kontrol edilir. Refakatçilerin
hastalarının taburcu olması durumunda refakatçi
kartlarını teslim etmeleri gerekmektedir.
 Refakatçiye refakat kartlarını göstermek sureti ile ayrı
bir ücret ödemeksizin kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri
verilir.
 Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır.

 Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında
bulunmamalıdır.
 Hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik
herhangi bir uygulama yapmamalıdır. Refakatçi, hastanın
bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
 İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastayı hastane
dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.
 Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, refakatçilerin;
hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle
konuşmamalı, gürültü yapmamalıdır. Ayrıca odada
bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek
şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde kapatılması
gerekir.
 Hastane içerisinde tütün ve alkol kullanımı yasalar ve
hastane kurallarına göre yasaktır.
 Refakatçilerin hastane dışından yiyecek ve içecek getir
memesi, diyetisyen kontrolü olmayan hiçbir yiyeceğin
hastaya verilmemesi gerekmektedir.
 Refakatçı değişiminde
verilmesi gerekmektedir.

mutlaka

hemşiresine

bilgi

 Refakatçi genel hastane kurallarına uymakla
yükümlüdür. İhlali halinde, hastanıza refakat durumunuz
kabul edilmeyecektir.
 Tüm bunların dışında refakatçi olarak, hastanın sağlığı
açısından herhangi bir sorun olduğu zaman öncelikle
servis hemşirelerine bilgi vermelidir. Servis hemşirelerinin
bilgisi dışından herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır.
Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak
zorundadır.
 Yoğun bakım ünitelerinde refakatçi bulundurulamaz.

 Kadın hastaların bulunduğu hasta odalarında,
hastalarımızın mahremiyeti açısından erkek refakatçi
kalamaz.
 Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında
bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.
 Refakatçi hastane alet, cihaz ve malzemelerine zarar
vermemelidir.
 Refakat değişiminde ilgili birimlere haber verilmelidir.

Tüm bu kurallar hastalarımıza daha iyi ve daha kaliteli
hizmet verebilmek için düzenlenmiştir. Hassasiyet
gösterdiği için tüm hasta, refakatçi ve
ziyaretçilerimize teşekkür ederiz.

İMKÂNLARIMIZ

 Vakıfbank Şubesi
 Vakıfbank Atm.
Türkiye İş Bankası Atm.
 Ziraat Bankası Atm.
 PTT Atm.
 TEB Atm.
 Heliport
 Otopark
 Engelli Otopark
 Engelli Çağrı Butonu
 Mescit
 Bebek Emzirme Odası
 SODES Konaklama
 Berber
 Minik Hayaller Mağazası
 Kafeterya

ULAŞIM
Hastanemiz Ana Binası Van Erciş Karayolu 7. km. üzerinde
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs yerleşkesindedir.
Ek hizmet binamız Kurtuluş Parkı karşısında hizmet
vermektedir.
Hastanemize Şehir içi ulaşım Van Büyükşehir Belediyesi
otobüsleri, Özel Halk otobüsleri ve minibüsler üzerinden
yapılmaktadır.

İLETİŞİM
Telefon : (0 432) 215 04 70
Faks : (0 432) 216 83 52
Kurumsal Web Sayfası: www.yyu.hastane.edu.tr
E-posta :hastane@yyu.edu.tr
Adres :Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp
Merkezi, 65000, Kampüs Tuşba/ VAN

HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRLÜĞÜ

