
 
 

 

ADI        : 

SOYADI       : 

YATIŞ TARİHİ      : 

AMELİYAT TARİHİ  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: 

 Yeşil kartlı hastalarımızın hastanemize 

gelirken her gelişinde sevkiyle  gelmesi 

gerekmektedir.  

 Hastaneye elektrikli alet getirmeyiniz 

 Hastaneye katı yiyecek getirmeyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN KISA ZAMANDA SAĞLIĞINIZA 

KAVUŞMANIZIDİLERİZ 

 

 

ÇOCUK CERRAHİSİ  
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TEL: 0224 295 00 00 
Çocuk Cerrahisi Polikliniği : 0224 295 19 00 
Çocuk Cerrahisi Kliniği : 0224 295 19 60 
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BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ 

 

Çocuk Cerrahisi Yatış Öncesi 
Hasta Bilgilendirme Formu 
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SEVGİLİ AİLE BÜYÜKLERİM 
 
 

Yatış için hastaneye  giderken:  
 

 Evde oje ve takılarımı çıkarıp banyo yaptırın. 

 Havlu (kağıt havlu-peçete) 

 Tuvalet kağıdı 

 Bardak, çatal ve kaşık 

 Mama ısıtma kabı (Bebekler için) 

 El sabunu 

 Diş fırçası ve diş macunu 

 Pijama, iç çamaşırı ve yedek giyisiler 

 Terlik 

 

Gibi ihtiyaçlarımı yanınıza almayı unutmayın. 

 

 

 

 
HASTANEYE YATTIĞIM DÖNEMDE; 
 

 Biliyorum beni ziyaret etmek 
isteyeceksiniz. Bende sizi özleyeceğim. 
Ancak ziyaretçilerimin fazla olması, 
sağlığımı olumsuz etkiler.  
 

 Sevdiğim oyuncak, kitap, kuru boylarımı 
getirmeyi unutmayın. Bunlar hastanede 
geçirdiğim günlerin rahat ve eğlenceli 
olmasını sağlayacak. 
 

 Lütfen 21:00’den sonra odamı telefonla 
aramayın. Çünkü o saatte ben çoktan 
uyumuş olacağım. 

 
 
LÜTFEN DİKKAT!... 
 

 Ameliyat günü 07:30’ da Çocuk Cerrahisi 
Servisi (klinikler binası 3. kat) da olmanız 
gerekmektedir. 

 Hastamızın ameliyat olacağı gün 
akşamdan aç kalmış olması, gece 03:00 
‘den itibaren yiyecek, içecek ve su dahi 
almaması gerekir. Aksi takdirde ameliyatı 
ertelenebilir.  

 Ameliyattan önceki iki hafta içerisinde aşı 
olmaması gerekmektedir. 

 Ameliyat olabilmesi için, operasyon 
öncesi ameliyathanede, anestezi ekibince 
yapılan muayenede hastanın nezle ve 
grip belirtileri göstermemesi gerekir. Bu 
nedenle ameliyat öncesi dönemde 
hastamıza azami dikkat ederek diğer 
hastalıklardan korumalısınız. 

 Ameliyat için hastaneye gelirken tüm film 
ve tetkikleri yanınızda getiriniz.  
 

 Kliniğimiz bayan refakatlidir. 
Hastamızın yanında mutlaka bir 
bayan refakatçi bulunmalıdır.  


