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 Her yatak başında çağrı butonu bulunmaktadır. Bu butona basarak acil durumda hemşireyi çağırabilirsiniz.
 Hastanın koluna takılan beyaz bileklik üzerinde hastanın bilgileri bulunmaktadır. Bu bileklik hastaya yapılan
tüm işlemlerde kimliğin doğrulanmasını sağlar. Kırmızı bileklik hastanın allerjisi olduğunu gösterir. Lütfen
Hastanede yattığını sürece bileklikleri çıkartmayınız. Eğer bilekliğinizin yazıları ıslanır ve silinirse hemşirelere
söyleyiniz.
 Hastanede yattığınız sürece ne diyet almanız gerektiğine doktorunuz karar vermektedir. Diyetiniz listeye eklenir
ve uygun saatlerde yemekleriniz gelir. Diyetinizde gelen yiyecekler dışında hemşire yada doktorunuzun bilgisi
olmadan bir şey yemeyiniz. Aksi taktirde tedavinizi bozmuş olabilirsiniz.
 Sigaranın içinde 4.000 çeşit zehirli madde bulunmaktadır. Bu maddeler sağlığınızı ciddi ölçüde bozar ve sizi
ölüme bir adım daha yaklaştırır. Lütfen kendi sağlığınız ,çevrenizdekilerin sağlığı için karar verin ve sigarayı
bırakın. Bırakamıyorsanız hastanemizde bulunan .sigara bırakma polikliniğinden yardım alabilirsiniz.
 Hastaneye yattığınızda kendi kullandığınız ilaçlar hemşire tarafından teslim alınacak. Doktor orderında
belirtildiği şekilde tüm ilaçlar hemşire tarafından uygulanacaktır. Lütfen kendi başınıza ilaç kullanmayınız.
Verilen ilaçları hemşirenin söylediği saatte ve şekilde yemekle beraber, aç, tok vs...) alınız.
 Ameliyatan önceki gün size gösterildiği gibi triflow (renkli toplar) denilen aletle yada saat başı nefesinizi alırken
içinizden sayıp saydığınız sayı kadar nefesinizi tutup sonra saydığınız sayı süresince nefesinizi üfleyerek
vererek derin solunum eğzersizleri yapmaya çalışınız. Ameliyattan önceki gece 24 itibariyle hiçbir şey yiyip
içmeyin , aksi taktirde ameliyatınız ertelenir. Sabah orderınızda olan ilaçlar uygulanıp ameliyata
gönderileceksiniz. Ameliyat bölgeniz akşamdan tıraşlanacak. Varis çorapları sabah ameliyat öncesi giyilecek.
Ameliyat öncesi ameliyat önlüğü giyilecek ve üzerinizde önlük dışında hiçbir sey kalmayacak.
Varsa takılarınız, takma dişiniz ,tel tokanız çıkarılacak. Ameliyat sonrası doktorunuz izin verene kadar ayağa
kalkmayacaksınız, herhangi bir şey yiyip içmeyeceksiniz. Varsa takılı olan dren ve idrar sondasından gelenler
ölçüm yapıldığı için hemşireler söylemeden boşaltılıp dökülmeyecek. Pansumanlarınız vakti geldiğinde
doktorunuz tarafından yapılacak. Herhangi bir kanama yada akıntınız olursa mutlaka doktor yada hemşirenize
haber verin.
 Ameliyat sonrası doktorunuz izin verirse mutlaka 2 saatte bir yürüyün. Bu iyileşmenizi çabuklaştıracak.
Ateşinizin yükselmemesi, akciğerlerinizin daha iyi çalışması için size gösterildiği şekilde triflow aleti(renkli
toplar) ile saat başı 5 dakika üfleme egzersizi yapın.
 Eğer hastanız yeşil yonca ile işaretlenmiş, düşme riski yüksek olan bir hastaysa kesinlikle yalnız bırakmayın.
Eğer yanından ayrılmanız gerekiyorsa mutlaka hemşireye haber verin. Yatak kenarlıklarını kapalı tutun.
 Yataktan kalkması gerektiğinde kaymayan ayakkabı yada terlik giydirin, ıslak zemine bastırmayın, ihtiyaç
olursa personelden yardım isteyin.
-Boyun fıtığı ameliyatı olduysanız .Yatarken boyunluğunuzu çıkarabilirsiniz.
-Odanızda bulunan telefondan 0 (sıfır)a basıp ev telefonu bağlatabilirsiniz.
-Eğer göz ameliyatı olduysanız .Ameliyat olduğunuz tarafa yatmayınız ,öne eğilmeyiniz ,yüzünüzü yıkamayınız.
-Gözle görülmeyen kirlenme olduğu durumlarda odanızda bulunan el dezenfektanı ile elinize bir kaç kez sıkıp
ellerinizi dezenfektan kuruyana kadar ovalayınız.
-Gözle görülen kirlenme olduysa 2. Formda olduğu gibi ellerinizi mutlaka yıkayınız.
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