
SAĞLIK TURİZMİ

ERZURUM

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 



SAĞLIK TURİZM NEDİR?

İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti

almak için yapılan planlı seyahate ‘‘Sağlık Turizmi’’, seyahat edene de ‘’

sağlık turisti’’ denir.

TURİSTİN SAĞLIĞI NEDİR?                                                                    

İkamet edilen  yerden başka bir ülkeye seyahat  amaçlı giden turistlerin, 

seyahat  halindeyken acil veya plansız sağlık hizmeti almak                                 

zorunda kalmasına “Turistin Sağlığı” denir.



TURİZM ÇEŞİTLERİ
Medikal Turizm Termal Turizm

Yaşlı ve Engelli 
Turizm



SAĞLIK TURİZİMİNİN TEMEL NEDENLERİ

• Ülkesinde yüksek teknolojik sağlık hizmetleri ve profesyonel insan kaynaklarının 
azlığı veya yokluğu,

• Tedaviyle birlikte tatil yapma arzusu,

• Sağlık hizmetlerinin kendi ülkelerinde pahalı olması,

• Kaliteli sağlık hizmeti almak isteği,

• Mahremiyetten dolayı kendi ülkesinde tedavisinin bilinmeme isteği, (Estetik 
Cerrahisi, İnfertilite tedavisi vb.)

• Kronik hastaların, yaşlıların ve engellilerin başka ortamlara gitme ve tedavi olma iste
klerinin oluşması,

• Kişinin hayata tutunma ve yaşam isteği.



SAĞLIK TURİZME NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ

• Ülke ekonomisine girdisi diğer turizm çeşitlerine göre çok yüksektir.

• Ülkemiz ve ilimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır.

• Yılın 12 ayı yapılabilen katma değeri yüksek turizm çeşididir.

• Cari açığın kapatılmasında önemli bir role sahip olacaktır.

• Türkiye’nin medikal ve termal yatırım  kaynakları Avrupa ve Dünya çapındadır.

• Kış, doğa, inanç, kültür turizmi çeşitleri ile sinerji oluşturacak alternatif bir turizm 
alanıdır.

• Sağlık nedeniyle tercih edilen bir ülke olmak ülkenin uluslararası prestiji açısından 
oldukça önemlidir.



SAĞLIK TURİZİMİDE NEDEN ERZURUM

1. Ekonomik olarak doğunun en hızlı gelişen illerinden birisi oluşu.

2.Bölgenin  en büyük ve donanımlı  hastanelerin ilimizde olması.

3.Bölgemizde sağlık alanında lider durumda olması.

4.Yurtdışından şifa bulabilmek ümidiyle İlimize başvuran misafirlerimizin  en üst 
düzeylerde sağlık hizmeti   alabilmesi.

5.İlimizin sadece medikal turizmde değil termal turizminde de potansiyelinin 
yüksek olması 

6.İlimizin derin tarihi ve kültürel ve coğrafik yapısı.



Azerbeycan televizyonlarında 

ilimiz ve hastanelerimiz hakkında tanıtım yapıldı.

Bakü Sağlık Turizm Fuarı

İlimizin ve hastanelerimizin tanıtımı yapıldı. 

Nahçıvanlı yetkililerle işbirliği görüşmeleri yapıldı.

İran onkoloji kongresine katılarak ilimiz ve

hastanelerimiz tanıtıldı.

Gürcistan Ajara Bölgesi Sağlık Bakanı 

Jemal Putkaredze’ye Hastanemizi ziyareti

SAĞLIK TURİZMİ FALİYETLERİ



FALİYETLERİMİZ VE SONUÇLARI

1- Tedavi için gelen her hasta misafir gibi ağırlanarak değerli olduğu hissettirilmiştir.

2- Tedavinin her aşamasında güven açısından ücretlerle ilgili bilgiler verilmiştir.

3- Bu hastaların tamamının, tedavi süreçleri olumlu sonuçlandırılarak her birinin 

birer tanıtım elçisi olması sağlanmıştır.

4- Sağlık Turizminin geleceği açısından gelen her hasta ile dostluk kurulması ilkesi 

dikkatle uygulanmıştır.

5- Taburcu olan hastalarımıza telefonla ulaşılarak son durumları hakkında belli 

periyotlarla  bilgi alınmaktadır. Bu şekilde dostluk bağımızı koruyup hastalarımızın 

çevrelerine ulaşarak gönül  köprüleri kurmaktayız. 

Yaptığımız bu faaliyetler neticesinde 2013 - 2017 yılları arasında 6060 hastaya 

hizmet verilmiştir.



ÖNERİLERİMİZ-1

1-Şehrimizin tanıtımları etkin bir şekilde yapılabilir.(Bakü, Nahçıvan, Batum, Tebriz)

2-Öncelikle Azerbaycan dan Erzurum'a direk uçuşların başlatılması için

girişimlerde bulunulabilir.

3-İlimizde sağlık Turizminin geliştirilmesi için tüm paydaşlarla danışma ve faaliyet

kurulu oluşturulabilir.(Valilik, Belediye, Kudaka, Turizm Müd, Ticaret Odası,

İhracatçılar Birliği, Üniversite Hast, Özel Hast)

4-Tanıtım faaliyetleri için Ekonomi Bakanlığının teşvikleri daha etkin

kullanılabilir.(Ofis Açma, Hava yol dest, Fuar desteği, Pazar analizi desteği gibi)



ÖNERİLERİMİZ-2

5-Aracı kurumlar sorunu özellikle kamu için çözüme kavuşturulabilir.

6-Erzurum da Bölge ülkelerini kapsayan bir tanıtım etkinliği, çalıştay

düzenlenebilir.(İlgili ülkelerdeki gazete ve televizyoncular davet edilerek

yapılabilir.)

7- Sınır kapısındaki geçişler daha kolaylaştıralabilir.

8-Kış turizmi için Erzurum’u tercih eden turistlere etkin tanıtım yapılmalı.



YILLARA GÖRE HASTA SAYILARI



2013-2017 SAĞLIK TURİZMİ HASTA SAYILARI



SAĞLIK TURİZMİNDE FALİYET GÖSTEREN SAĞLIK 
TESİSLERİ

 Sağlık turizminde il genelinde;

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim Hastanesi 

 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

 Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi

 Palandöken Devlet Hastanesi 

 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 



SAĞLIKTA İNSAN GÜCÜ 

Uzman Hekim 454

Asistan Hekim 28

Pratisyen Hekim 483

Diş Hekimi 102

Ebe-Hemşire 2176

Eczacı 41

ATT-Paramedik 348

Diğer Sağlık Hizmetleri 1496

Toplam 4645



SAĞLIK TURİZMİNDE ERZURUM 



HASTANE TANITIM-TARİHÇE

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008 Yılı ağustos ayında hizmete açılmıştır.

Doğu’nun en büyük sağlık merkezi ünvanına sahiptir.(149 bin 986 metrekare )

Bina kolonlarına yerleştirilmiş 386 deprem izolatörü bulunması ile Türkiyede ilk hastane olup dünyada
da deprem izolatörü büyüklüğü bakımından en büyük 3. hastane binası olma özelliğini taşımaktadır.
Hasta ve hasta yakınlarının her türlü konfor ve güvenini ön planda tutan hastanede; pastane, kafeterya,
kantin, market, kuaför, banka şubeleri, ATM’ler, gibi yine hasta ve hasta yakınlarına hizmet sunacak olan
sosyal tesislerde bulunmaktadır.

8 Adet acil çıkış kapısı bulunan hastanenin, 20'si hasta, 9'u hizmet, 1'i de ameliyathane asansörü olmak
üzere toplam 30 asansörü bulunmaktadır. 500 adedi kapalı, 250'si açık, 630 adedi ise çevre otoparkı
olmak üzere toplam 1380 araçlık otoparka sahip olan, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
yerleşkesinde ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “Ambulans Helikopter” projesi
kapsamında hizmet veren helikopter, heliport ve hangar bulunmaktadır. Hastanemiz ana bina hariç 3
adet ek binada sağlık hizmeti sunmakta olup tamamlanacak yeni kompleximizde tüm binalarımız aynı
çatı altında toplanacaktır.



ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ

 ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ

 Acil Servis, Ameliyathaneler, Yoğun bakım Üniteleri, Her biri 150’şer yatak olmak
üzere Kadın Doğum, Çocuk, Göğüs, Kardiovasküler Cerrahi ve 150 yatak Onkoloji
hastaneleri, Bağlantı Blokları, Kapalı Otoparklar, İl sağlık Müdürlüğü ve Ticari
alanlardan oluşmaktadır. İnşaatı devam etmektedir.



SAĞLIK HİZMETİ SUNAN BRANŞLARIMIZ

Sıra No Servisler

1 Acil Servis 
2 Algoloji
3 Alerji Hastalıkları
4 Anestezi Rean.Y Bak. 
5 Beyin Cerrahi
6 Cerrahi Onkoloji
7 Çocuk Acil
8 Çocuk Alerji
9 Çocuk Cerrahi

10 Çocuk Endokrin
11 Çocuk Enfeksiyon
12 Çocuk Göğüs Hastalıkları
13 Çocuk Hastalıkları
14 Çocuk Hematoloji onkoloji
15 Çocuk Kalp Damar Cerrahisi
16 Çocuk Kardiyoloji
17 Çocuk Nefroloji
18 Çocuk Nöroloji
19 Çocuk Psikiyatri
20 Çocuk Üroloji
21 Çocuk Yoğun Bakım
22 Çocuk Gastroenteroloji
23 Dahiliye
24 Deri Ve Zührevi Hastalıklar
25 El Cerrahisi
26 Endokrinoloji
27 Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik
28 Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

Sıra No Servisler
29 Gastroenteroloji
30 Gastroenereoloji Cerrahi
31 Genel Cerrahi
32 Göğüs Cerrahi
33 Göğüs Hastalıkları
34 Göz Hastalıkları
35 Hematoloji
36 K.B.B
37 K.D.C
38 Kardiyoloji
39 Medikal Onkoloji
40 Nefroloji
41 Nöroloji
42 Nükleer Tıp
43 Ortopedi Ve Travmatoloji
44 Palyatif Bakım
45 Plastik Cerrahi
46 Psikiyatri
47 Radyasyon Onkoloji
48 Radyoloji
49 Romatoloji 
50 Spor Hekimliği
51 Tıbbi Genetik
52 Üroloji
53 Yeni doğan Yoğun Bakım
54 Yoğun Bakım



Özellikli hizmetler/özellikli cihazlar

ROBOTİK CERRAHİ

Da Vinci Robotik Cerrahi ya da diğer adıyla robot teknolojisi, tıp dünyasında
cerrahinin ulaştığı en ileri teknolojidir ve başta ABD'deki önemli merkezler olmak üzere
Türkiye’de de özellikle üroloji, kadın hastalıkları, genel cerrahi, KBB, göğüs cerrahisi, kalp
cerrahisi ameliyatlarında kullanılmaktadır. 'da Vinci Robot’ teknolojisi, doktor ve hastaya
sağladığı özel ayrıcalıklar ile ön plana çıkan teknoloji, bugün tüm dünyada özellikle
kanserle mücadelede kullanılan en başarılı cerrahi yöntemlerden biri olma özelliğine
sahiptir.



Dünya genelinde 2 milyondan fazla ameliyatta kullanılan yöntem, Üroloji, Kalp
Damar, KBB, Jinekoloji, Genel Cerrahi ameliyatlarında başarıyla kullanılmaktadır.

Ülkemizde üniversite, askeri akademi hastanesi,eğitim araştırma hastanesi ve
özel kurum hastanelerinde 21 adet da Vinci robotik platformu bulunmaktadır.

2015 yılında hastalarımıza hizmete başlayan merkezimiz bu güne kadar 310
başarılı ameliyat gerçekleştirilmiştir.

Özellikli hizmetler/özellikli cihazlar



 Hastanemiz bünyesinde ;

 ÜROLOJİ ALANINDA 

Radikal prostatektomi, pyeloplasti, parsiyal nefrektomi,  

 GENEL CERRAHİ ALANINDA

Rectum ca, kolon ca, mide ca  

 KADIN DOĞUM

uterus ca   

 KBB

Tonsil ca

Özellikli hizmetler/özellikli cihazlar



Özellikli hizmetler/özellikli cihazlar



YÜRÜME ROBOTU 

 Travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları, inme, nörolojik veya ortopedik
nedenlerden kaynaklanan yürüme yeteneğinin kaybı durumlarında, Robogait®,
yürüme yeteneğinin tekrar kazanımı ve geliştirilmesi için kullanılan robot destekli
yürüyüş rehabilitasyon sistemidir.

 Tedavide temel yaklaşım, işlev görmeyen alt ekstremitelerin normal yürüyüş
deseninde harekete geçirilmesi ve yük aktarımının kontrollü olarak yapılmasıdır.
Robotik sistemin kontrolünde oluşan yürüyüş ile nöronal yol aktive edilerek kombine
bir tedavi hedeflenir. Özellikle inme, omurilik yaralanması, Parkinson ve serebral palsi
hastalarında yapılan çalışmalarda yüksek başarı sağlanmıştır.



 Numune ek binamız da bulunan robotik yürütme cihazı ile çeşitli
hastalıklar sebebiyle yürüme kabiliyetini yitirmiş hastalarımızı
tedavi etmekte olup, 2014 yılında hizmet vermeye başlayan
merkezimiz bu güne kadar 4320 seans tedavi hizmeti vermiştir.

YÜRÜME ROBOTU 



YÜRÜME ROBOTU



TOMOTERAPİ CİHAZI 

 Hastanemiz sürekli gelişen ve yenilenen tıp teknolojisini yakından takip etmektedir. Bu doğrultuda 
Onkoloji birimimize de son sistem cihazlar temin ederek hastalarımızın tedavi hizmetine sunduk. Son 
derece teknolojik ve önemli bir maliyeti bulunan Tomoterapi Hi-Art cihazımız kanserli bölgenin 
çevresindeki sağlıklı dokuları maksimum seviyede koruyarak, vücudun en hayati ve hassas bölgelerine 
bile yüksek dozda ışın göndererek, tümörün yok edilmesi veya küçültülmesini amaçlamaktadır.

 Cihazımız diğer cihazlardan farklı olarak hastanın etrafında 360 derece dönerek ışın çıkartır. Bununla 
birlikte bilinen, bütün radyoterapi cihazlarının yaptığı işi tek başına yapabilen bir cihaz olması da 
önemli bir artı özellik kazandırmaktadır. Radyoterapi cihazlarından ayrılan en belirgin özelliği yalnızca 
Tomoterapi cihazıyla Adaptaif radyoterapi dediğimiz radyoterapi şeklini yapabilmesidir. Bunun anlamı 
tedavi süresince tümörün küçülme durumuna göre her gün plan yapılarak, sağlıklı dokunun maksimum 
oranda korunmasına imkân sağlamasıdır. Bu nedenle de en konformal radyoterapiyi sağlamak 
mümkün olmaktadır. Yani bizler bu cihazımızın yardımıyla hastanın tümörü nerede, ne büyüklükte, 
yatış pozisyonuna göre yer değiştirmiş mi? gibi sorularımıza anında cevap alıp ışınlama 
yapabilmekteyiz. Böylelikle kör bir atış yaparak tümörün etrafındaki sağlıklı dokuların ölmesine izin 
vermiyoruz.

 Bu cihazımızla birlikte hasta konforumuz maksimum seviyede tutulmaktadır. Radyoterapinin yapıldığı 
yerin özelliklerine göre hastayı rahatsız edici yan etkiler olarak görülen; bulantı, kusma, daralma hissi, 
yorgunluk, bitkinlik, halsizlik, ağız yaraları gibi şikayetler tomoterapi cihazımız sayesinde minimum 
oranda seyretmektedir. Bunun sonucu olarak hastalarımız radyoterapi tedavilerinin ardından günlük 
yaşamlarını kolaylıkla devam ettirebilmektedirler.



TOMOTERAPİ CİHAZI 



KVC VE KARDİYOLOJİ ÜNİTELERİ 

 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, eğitimli ve donanımlı kardiyoloji
uzmanlarımız ile dünyada kullanılan anjiyografi çekim teknolojileri araştırılmış ve en son
teknoloji olan flat panel anjiyografi cihazının alımı yapılarak hizmete sunulmuştur.

 Ekokardiyografi (EKO), Holter ve Eforlu EKG cihazlarıyla donatılan kardiyoloji servisi ve
kardiyoloji yoğun bakım ünitesi ile hastanemiz, tam donanımlı kardiyoloji merkezi haline
getirilmiştir. Böylelikle gerçekleştirilen operasyonların son sistem teknoloji desteğiyle
başarılı bir şekilde sonuçlandırılması sağlanmıştır. Ameliyathanede, ameliyat odalarının
bulunduğu koridor giriş ve çıkışına, yarı steril-steril alan ayırımı yapmak için tam otomatik
kapı yaptırılarak, bütün steril şartlar yerine getirilmiştir.

 Ameliyathanemizde gerekli düzenlemeler yapılarak laminar flowlu bir KVC
ameliyathanesi hazır hale getirilmiştir. Kalp cerrahisi için gerekli ameliyat setleri kalp-
akciğer pompası, intraaortik balon pompası, transport vantilatörü, gelişmiş kan gazı
cihazı ve gerekli sarf malzemeleri de alınarak, açık kalp ameliyatları başarıyla yapılmaya
başlanmıştır. Böylece, Erzurum ve çevre illerden gelen vatandaşlarımıza hizmet
sunulmaktadır. Hastanemizde koroner anjiyografinin yanı sıra invaziv adı verilen PTCA,
Stent ve Pil Takma operasyonları da başarıyla gerçekleştirilmektedir.

 4 adet anjiografi cihazı ile 7/24 her türlü girişimsel hizmet yapabilme donanım ve
personele sahip olan hastanemiz 2017 yılında 2300 kişiye anjiografi yapılmış ve KVC
ünitemizde 213 By-Pass 54 kalp kapak 13 Aort ameliyatı gerçekleştirmiştir.



KVC VE KARDİYOLOJİ ÜNİTELERİ 



ÇOCUK KVC 

 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahi
Servisimiz 2017 Temmuz ayında sıfırdan kurulmuş olup şuan bünyesinde bir
Çocuk Yan Dal Uzmanı 3 pratisyen hekim ve 11 hemşire ile hizmet
vermektedir. Açıldığı günden bugüne kadar geniş skalada açıklarsak neonetal
yaş grubundaki hastaları da içeren yüksek ve orta risk de dahil olmak üzere
her risk grubundan 53 vakaya hizmet vermiştir. Hasta popülasyonumuz
Türkiye de büyük merkezlerdeki hasta popülasyonları ile benzerdir ve
tedavide başarı oranlarımız yine büyük merkezlere çok yakın ilerlemektedir.



ÇOCUK KVC



DİYALİZ MERKEZİ 

 Hastanemizin giriş katında yer alan Diyaliz Ünitemiz, 1 Uzman Nefrolog, 2 Pratisyen 
Hekim, 15 Hemşire, ve alanında uzman sağlık personelimiz görev almaktadır.

 Makinelerimiz son sistem olup, Türkiye’nin en iyi su sistemine sahip olma özelliğimiz 
bulunmaktadır. Ayrıca, her bir hastaya kulaklıklı, uzaktan kumandalı LCD ekran 
televizyon sağlanarak, hastaların tedavi süresince vakit geçirmeleri için uygun ortam 
sunulmaktadır. Merkezi oksijen sistemine sahip olan ünitemizde, havalandırma ve 
klima sistemi de mevcuttur. Tıbbi atıklar, dezenfeksiyon personeli denetiminde 
kontrollü olarak imha edilmektedir.  Hastalarımıza, Nefrolog Uzmanı gözetiminde 
geçici ve kalıcı katater takılmaktadır. Bunun yanı sıra, acil müdahalede 
yapılabilmektedir.

 hasta nakil aracı ile hastalarımızı evlerinden hastanemize getirip, tedavi sürecinden 
sonra yine evlerine ulaştırmaktayız. Diyaliz Ünitemiz, icap sistemine göre 24 saat 
kesintisiz hizmet vermektedir. Hastalarımızın aylık rutin tahlilleri takip edilip, hepatit 
aşıları ve tedavileri itina ile yapılmaktadır. Hastalarımızın 4 saat kaldığı diyaliz 
süresince, sabah ve öğleden sonra kahvaltı hizmeti verilirken, diyaliz ve diyaliz dışı 
problemleriyle tüm diyaliz ekibi olarak yakından ilgilenilmektedir. 

 Hastanemizde 44 adet diyaliz cihazı ile ayda ortalama 130 hastaya 1600 seans diyaliz 
hizmeti vermekteyiz.



DİYALİZ MERKEZİ



YANIK TEDAVİ MERKEZİ 

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanemiz bünyesinde yer alan Yanık Tedavi
Merkezi, gerek ilimiz, gerek bölgemiz gerekse de komşu ülkelerde yaşayan insanlar
için gereklilik arz eden bir merkez olması nedeniyle, büyük önem taşımaktadır.

Hastanemizde 14 ü yanık yatağı 4 ü yoğun bakım yatağı olmak üzere hizmet veren
yanık tedavi merkezimiz 2017 yılında 448 kişi 3990 gün yatarak tedavi görmüştür.



PALYATİF BAKIM MERKEZİ

Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile 

karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini, başta ağrı olmak 

üzere tüm fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerin erken tespit edilerek ve etkili 

değerlendirmeler yapılarak önlenmesi veya giderilmesi, uzun süre yoğun bakımda 

yatan hastaların evlerine gönderilmesi gerektiği durumlarda hastane hizmetlerinin 

devamını sağlayan, kronik hastalığı olan hastaların hastane ortamında bakılması; 

yaşlı, kanser hastası, psikolojik destek ihtiyacı olan ve buna benzer birçok 

hastanın tedavisinin ve bakımının sağlanmasıdır.

Hastenimiz bünyesinde Dadaşkent ek binada 30 yataklı yetişkin palyatif bakım 

merkezimiz ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde 10 yataklı çocuk Palyatif 

merkezimiz faaliyet göstermektedir.



PALYATİF BAKIM MERKEZİ



YOĞUN BAKIM YATAK SAYILARI/BASAMAKLARI

 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitemizde
özellikle yapay solunum cihazı başta olmak üzere, her türlü cihaz ve
teknolojiyi kullanan bilgi ve yetenekleri buna uygun doktor ve hemşirelerin
bulunduğu özel bir ünite olarak hizmet sunmaktadır. Son derece modern
cihazlarla donatılmış olan bu bölümde gerekli her türlü müdahaleler
yapılabilmektedir.

 128 hasta yatağı bulunan Yoğun Bakım Ünitemizde yatan Hastalarımız, 24
saat takip altında olup, bakım ve tedavileri deneyimli yoğun bakım hekimleri,
hemşireleri ve yardımcı personelleri tarafından sürdürülmektedir.



YOĞUN BAKIM YATAK SAYILARI/BASAMAKLARI

YOĞUN BAKIM YATAĞI NİTELİĞİ VE SAYISI YATAK SAYISI BASAMAĞI

ANESTEZİ VE REANİMASYON YOĞUN BAKIM 17 III.BASAMAK

KVC YOĞUN BAKIM 8 III.DÜZEY

CERRAHİ YOĞUN BAKIM 10 III.DÜZEY

KORONER YOĞUN BAKIM 14 II.DÜZEY

ÇOCUK YOĞUN BAKIM 12 II.DÜZEY

ÇOCUK YOĞUN BAKIM2 9 III.BASAMAK

ERİŞKİN GENEL YOĞUN BAKIM 12 II.DÜZEY

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM 35

30 YATAK II.DÜZEY

5 YATAK

III.DÜZEY

DADAŞKENT EK BİNA  ERİŞKİN YOĞUN BAKIM 7 III.BASAMAK

DADAŞKENT EK BİNA  ERİŞKİN YOĞUN BAKIM 4 II.DÜZEY

TOPLAM YOĞUN BAKIM YATAK  SAYISI 128



Ayrıca;

Doğuanadolu Bölgesinde ilk olarak Çocuk psikiyatri servisimiz çok kısa bir süre hizmete
girecektir.

Nöromüsküler Merkez:2018 yılında hizmet vermeye başlayan merkezimiz bölgedeki
nöromüsküler hastalarımızın tedavi merkezidir.

ROP Tanı ve Tedavi Merkezi:Prematüre retinopatisi prematüre bebeklerde görülen, retina
hasarı yapan ve körlükle sonuçlanabilen bir göz hastalığıdır.Prematüre bebeklerin en önemli
göz sorunlarından biri "prematüre retinopatisi"dir (Retinopathy of Prematurity - ROP).
Prematürelerde oluşabilecek retinopatinin erken tanısı ve tedavisi önemlidir. Hastanemizde
ayda ortalama 280 premature retinopati taraması yapılmakta tedavi edilmektedir.

ÖZELLİKLİ BİRİMLER



El Cerrahisi Ve Replantasyon Ünitesi : Hastanemizde 2016/ ekim ayından beri bir
el cerrahisi uzmanı bölgemize el cerrahisi ve replantasyon hizmeti vermektedir.
2017 yılında 1170 hastaya 1200 civarı ameliyat yapılmıştır.

Genetik Hastalıklar Laboratuvarı:Modern genetik uygulamaları ile Tüm genetik
hastalıkların teşhisi ve tedavisine yönelik aşağıdaki Prenatal (doğum öncesi) ve
Postnatal (doğum sonrası) genetik testler yapılmaktadır. Hastanemizde ayda
ortalama 460 kişiye genetik danışmanlık hizmeti verilerek yine ayda ortalama 400
genetik hastalık tanı amaçlı test yapılmaktadır.

ÖZELLİKLİ BİRİMLER



Radyasyon Onkoloji Ünitesi: Bir adet linear accelerator ve 1 adet Tomoterapi cihazıyla
hastalarımıza hizmet veren ünitemiz 2017 yılında günük ortalama 30 hastaya tedavi hizmeti
veremektedir.

Nükleer Tıp Ünitesi: 2 adet Gamma kamera ve 1 adet Pet-CT ile ortalama günde 50 hastaya
gamma kamera ve 12 hastaya pet-ct hizmeti veren ünitemize 1 adet SPECT-CT cihazı
kurulumu gerçekleştirilmiş yakında hastalarımıza hizmet verecektir.

Kemoterapi Ünitesi: Yarı otomotik kemaoterapi hazırlama cihazlı ve 26 yataklı kemaoterapi
ünitemiz ile ayda ortalama 180 seans kematerapi uygulaması yapılmaktadır.

ÖZELLİKLİ BİRİMLER

https://eksisozluk.com/linear-accelerator--266106


3500 m2 kapalı sahip olan Ağız Diş Sağlığı Merkezimizde tam donanımlı 1 ameliyathane, 2
periapikal röntgen odası, 1 panoramik röntgen odası, 1 dental tomografi odası ve 26 klinik
bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, ortodonti pedodonti ve cerrahi kliniklerimiz de 62 adet
uzman diş hekimi ve alanında son derece iyi eğitime sahip hemşire ve sağlık personelimizle
modern bir ağız diş sağlığı hizmeti verilmektedir. 24 saat hizmetin sunulduğu merkezimizde,
hafta sonu ve tatil günlerinde de kesintisiz sağlık hizmetimiz devam etmektedir.

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ



- Diş Muayenesi
- Diş Çekimi
- Diş Temizliği (Periodontoloji)
- Diş Tedavisi (Endodonti)

a) Dolgu 
b) Kanal tedavisi

- Protez Hizmetleri 
a) Hareketli protez (Total-Bölümlü protez) 
b) Sabit Protezler (kron köprü) 
c)  Kırık Tamiri, Diş İlavesi ve kroşe tamir işlemleri 

- Radyoloji  hizmetleri 
a) Periapikal Diş filmi 
b) Panaromik Diş filmi

- Uzman diş Hekimi Hizmetleri 
- Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları  Cerrahisi, 
- Pedodonti  (Çocuk), 
- Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

- Otizm ve yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklar ile özellikle zihinsel engeli 
bulunan kişilerin  Genel Anestezi altında tedavileri

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ



AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ



112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

2017 

Ambulans Sayısı 78

112 İstasyon Sayısı 30

Taşınan Vaka Sayısı 67.026

Uçak 55

Helikopter 195

Kar Üstü Araçlar 307

İlk 10 dakikada kentsel vakaya ulaşım

% 98

İlk 30 dakikada kırsal kesime ulaşım

% 84



112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

İL GENELİ 112 ACİL DOKTOR-PARAMEDİK-ATT DURUMU

DOKTOR 27

PARAMEDİK 138

ATT 155



112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ



AMBULANS HELİKOPTER

Hastanemiz yerleşkesinde, hizmet veren helikopter, heliport ve hangar bulunmaktadır. 3 Pilot,
1 Doktor, 1 Sağlık Memuru, 1 Teknisyen, 1 Yardımcı Personel ile hizmet vermekte olan
Ambulans Helikopter, özellikle yılın büyük bölümünde zorlu doğa ve kış şartlarının egemen
olduğu bölgemizde, sağlık hizmetinin kesintisiz ve hızlı bir şekilde uygulanması noktasında
önemli bir basamağı oluşturmaktadır.

Ambulans Helikopterimiz hizmete girdiğinden bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı hasta
transportuyla insanların sağlıklarına kavuşmalarında önemli katkı sağlamıştır.
Vatandaşlarımızın da bu hizmet karşılığındaki memnuniyeti ve takdiri, hizmet sunumunu
daha verimli hale getirmektedir.






