
 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANILĞI  

SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

SIR
A 
NO 

SUNULAN 
HİZMETİN 

ADI 
HİZMET İÇİN GEREKLİ OLAN BİLGİ VE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

HİZMET 
TAMAMLANA 

SÜRESİ 
(EN GEÇ SÜRE) 

1- 
 
 
Hasta Kayıt 

Hastanın sağlık güvencesi öğrenilerek  T.C kimlik No ile  bilgisayardan  varsa eksik 
bilgileri de doldurularak  kayıt işlemi başlatılır.  Hemşire veya Doktora sevk ettirilir.  

         
  
  2-10 dk. 

2- 
Psikolojik 
Danışmanlık 

  Psikiyatriden yönlendirilen hastaya randevu verilir. 45- 50 dk  arası  seanslar sürer. 
Duruma göre haftada bir veya 15 günde bir randevu verilir. 8-10 seans arası 
görüşmeler yapılır. 

 
 
  45-50 dk. 

3- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemşirelik 
Uygulamalar
ı  

  
   Dışarıdan gelen SGK’ lı hasta ya da Üniversite personeli olan hastalar, hasta kayıt 
yapacaklar. İlgili hekimde muayene olduktan sonra, hekim gerekli gördüğü takdirde 
hastayı müdahaleye gönderir. Müdahale odasına gelen hasta bilgi işlem kâğıdına 
göre protokol defterine kayıt edilir ve ön görülen tedavi hemşireler tarafından 
uygulanır. 
     Dışarıdan reçete ile gelen hasta, hasta kaydı merkezinden bilgi işlem fişi alır. Bilgi 
işlem fişi ve reçetesiyle müdahaleye gelen hastaya tedavisi uygulanır. 
     Hekim muayenesinin ardından kaşeli tedavi istek kâğıdı ile gelen hastaya tedavisi 
uygulanır. 
    Acil gelen hastalar hemen müdahale odasına alınır  ve  ilk  müdahalesi  yapıldıktan 
sonra ilgili hekime haber verilir.   
   Hastalara uygulanan tüm müdahaleler bilgisayara kayıt edilir. 

TA ölçüm; 
10 dk. 
dinlendirildikten 
sonra 1 dk. 
İM enj: 5 dk. 
İV enj: 3 dk. 
damar yolu 
açılması ,tedavi 
süresine göre 
infüzyonun 
devamı 
EKG:  10 dk 
Hastanın yaşına 
psikolojik ve 
fiziksel 
durumuna göre 
tedavi süreleri 
farklılık 
göstermektedir     
 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı 
halde hizmetlerin belirtilen süre içinde tamamlanmaması durumda ilk müracaat  yerine ya da  ikinci müracaat 

yerine başvurunuz. 

İLK MÜRACAAT YERİ 
 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
 

Genel Sekreterlik 

Maruf SAİDOĞLU 
 

Şahin ARPAĞ 

Daire Başkanı 
 

Genel Sekreter  

Adres: M.A.Ü. Rektörlük 
 

Adres: M.A.Ü. Rektörlük 

Tel  :  0 (482)213 40 02/1350 
 

Tel  :  0 (482)213 40 02/1009 

Faks: 0  
 

Faks: 0  

E-Posta: sks@artuklu.edu.tr 
 

E-Posta:  

 


