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Poliklinikte güvenli şekilde tedavi olmanza yardmc olun 
 
Bir şeyin yanlş gitmiş olduğunu düşündüğünüz halde bunu biz sizden duymay istiyoruz. Bu 
durumda bunu sağlk görevlisi ile görüşün ve ona şu sorular iletin: 
• Ne oldu? 
• Bu nasl olabildi? 
• Bu durumun şu an ve gelecekteki sonuçlar nedir? 
• Çözüm için neler yaplyor? 
 
1. 
Hastaneye yapacağnz ziyarete kendinizi iyi şekilde hazrlayn. Ziyaretinizin nedeni nedir? İyi 
bir teşhis koyabilmek için gereken bilgiler hangileridir? İletmek istediğiniz sorular hangileridir? 
Kullandğnz ilaçlar hangisidir ve alerjik olduğunuz hususlar nedir? Yannzda bir kimsenin 
olmasn sağlaynz. İki kişinin aklnda tutabildikleri bir kişiden daha fazladr. Kişisel 
verilerinizdeki (adres, aile doktoru, vs.) değişiklikleri bildirin. 
 
2. 
Sağlk görevlisine sağlğnzla ilgili tüm bilgileri verin. Sağlk görevlisine tüm sağlk 
şikâyetlerinizi anlatmanz önemlidir. Doğru teşhis ve tedaviye erişmek için sağlk görevlisinin 
bu bilgilere ihtiyac vardr. Hangi şikâyetlerinizin olduğu, bunlarn ne zaman görüldüğü ve ne 
kadar uzun sürdüğü. 
 
3. 
Anlamadğnz bir husus olduğunda bunun açklanmasn isteyin. Sağlk görevlisi örneğin ne 
sorununuzun olduğu, gerekli olan araştrmalar, tedavi, olas riskler ve iyi bir netice için kendi 
katknz hakknda çok fazla bilgi vermektedir. Ziyaretinizin sonunda başnza gelecek olanlar 
ve sizden beklenenlerin açk ve net olmas için bilgileri anlamanz önemlidir.  
 
4. 
Zor olan kararlarda düşünmek için zaman isteyin. Zira önerilen tedavi veya araştrmann 
uygulanp uygulanmayacağ hususunda karar veren sizsiniz ve bunun için siz izin 
vermektesiniz.  Bu konuda önce düşünmek isteyip hemen karar vermeyi istemiyor musunuz? 
Sağlk görevlisinden düşünmek için zaman isteyin ve kararnz nasl ve ne zaman 
bildireceğinizi beraber kararlaştrn. 
 
5. 
Talimat ve önerilere iyi şekilde uyun. Sağlk görevlisinin tedavinizle ilgili olarak sizinle yapmş 
olduğu anlaşmalara riayet edin. Neleri yapabilip yapamadklarnz sorun. Size birbirleriyle 
çelişen öneriler veya bilgiler verildiğini hissettiğiniz halde bunu sağlk görevlisine bildirin. 
 
6. 
Her şeyin anlaşlr olup olmadğn düşünün. Görüşme odasndan çkmadan önce her şeyi 
anlayp anlamadğnz değerlendirin. 
Bir sonraki randevu veya müteakip araştrma ne zaman planlanmştr? Ameliyat veya 
tedavinin hazrlğ için neler yapmam gerekiyor? Bir sonraki seferde hangi bölüme 
başvurmam gerekiyor? Soru ve sorunlarnz olduğunda ne zaman kime erişebileceğinizi 
bildiğinizi sağlayn. 
 
Sorular ve notlar 
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6. 
Her şeyin anlaşlr olup olmadğn düşünün. Görüşme odasndan çkmadan önce her şeyi 
anlayp anlamadğnz değerlendirin. 
Bir sonraki randevu veya müteakip araştrma ne zaman planlanmştr? Ameliyat veya 
tedavinin hazrlğ için neler yapmam gerekiyor? Bir sonraki seferde hangi bölüme 
başvurmam gerekiyor? Soru ve sorunlarnz olduğunda ne zaman kime erişebileceğinizi 
bildiğinizi sağlayn. 
 
Sorular ve notlar 
 
 
 


