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1. AMAÇ: Suruç İlçe Devlet Hastanesinde herhangi bir sebeple bulunan (hasta, çalışan, ziyaretçi vb.) tüm engelli 
kişilerin öncelik verilerek işlemlerini halledebilmeleri, ayrıca fiziksel şartlar ile ilgili sorun yaşamadan 
hastanemizden ayrılmalarının sağlanmasıdır. 

2. KAPSAM: Hastanemiz tüm bölümlerini ve tüm personelini kapsar. 

3. SORUMLULAR: Tüm hastane personeli sorumludur. 

4. FAALİYET AKIŞI: 

4.1 Polikliniklerdeki öncelik hakları; 
4.1.1 Hasta yönlendirme bankosunda bulunana Hasta Yönlendirmede görevli personel; engelli kişilerin kayıt ve 
randevu işlemlerini gerçekleştirir. Bu şekilde öncelikli kayıt yaptırmaları sağlanmış olur. Gerektiğinde poliklinik 
muayene odalarına ve servisine kadar eşlik eder. 

4.1.2 Öncelikli muayene konusunda tüm personelin (hekim, hemşire, veri giriş personeli vb.) bilgileri bulunur ve 
kayıtlar öncelikli hasta olarak açılır. Muayenede poliklinik düzenini aksatmayacak şekilde öncelik sağlanır. 

4.1.3 Engelli oturma alanı, poliklinikler, tekerlekli sandalyeli özürlülerin rahat gezebileceği şekilde 
düzenlenmiştir. Asansörler tekerlekli sandalye ve sedyeyle kullanıma uygundur. 

4.1.4 Yine polikliniklerde özürlülerin kullanabilmesi için standartlara uygun şekilde engelli tuvaleti 
bulunmaktadır. 

4.2 Yataklı Servislerdeki öncelikler; 
4.2.1 Yataklı birimimizde engelliler, hastaların rahatının ve konforunun sağlanması amacıyla hasta odası olarak 
dizayn edilmiştir. Bu odalar engelli hastaların rahat bir şekilde kullanabilmeleri için standartlara uygun şekilde 
düzenlenmiştir. Tutunma barları, engellilere uygun oluşturulmuş tuvalet gibi özellikler bulunmaktadır. 
4.3 Tesis yönetiminde; 
4.3.1 Engelli otoparkı Acil binası önünde ve poliklinik giriş bölümünde bulunur. 

4.3.2 Engelli kişiler için poliklinik girişinde Braille alfabesiyle yazılmış ve standartlara uygun kroki bulunmaktadır. 

4.3.3 Ayrıca engelli vatandaşlarımız hissedilebilir zemin uygulaması yapılmıştır. 

4.3.4 Engelliler için Asansörlerimizde sesli yanıt sistemi yapılmıştır. 

4.3. Hastanede ÇAlışan Engelli veya kronik hastalığı olan  Bireylere Yönelik Düzenlemeler:

 Engelli çalışanlar engellilik durumuna uygun alanlarda istihdam edilir. 

 Kronik hastalığı olan çalışanlar hastalığını tetiklemeyecek uygun şartlarda istihdam edilir.

 Kronik hastalığı olan çalışanlara tedavisi aksamayacak şekilde çalışma planı hazırlanır. (ör: hemodiyaliz 
tedavisi alan çalışan) 


