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İdrar Kaçıran Hastalar İçin; 
Ürodinami Testleri

Tıbbın Simgesi Yılan
Tıbbın ve eczacılığın temsili için yılan sembolü kullanılır. Yılan kendisine çok zıt anlamlar >> 2’de

>> 4'te

Ürodinami; alt üriner sistemin depolama ve boşaltım fonksiyonlarını ortaya koymak 
için yapılan tetkiklere verilen genel addır. Mesane sanki idrarla doluyormuş gibi belli 
bir hızla serum fizyolojik ile doldurulur.

Hastaya aynı gün içinde yatış yaparak, 
operasyon ve taburcu işlemlerini ger-
çekleştiren ve hasta konforu açısından 

son derece önemli işlere imza atan Gaziantep 
Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi bünyesindeki GÜN Hastanesi’ni 
bültenimizin bu sayısında sizler için işledik. 

GÜN Hastanesi’nin 

Sorumlu Hekimi, Hastane Başhekim Yardım-
cısı Prof. Dr. Oğuzhan Saygılı ile yaptığımız 
röportajda GÜN Hastanesi’ne dair merak 
edilenleri konuştuk. 

Hasta ve hasta yakınlarının GÜN Hastanesi 
sayesinde prosedüre daha az takıldığına ve 
dolayısıyla daha az yorulduklarına dikkat 
çeken Prof. Dr. Oğuzhan Saygılı, “Ulaşılabilir-

liğinin kolay olması, hastaların yatış ve taburcu 
işlemlerinin başka yere uğramadan hızlı bir 
şekilde yapılması, reçeteleriyle birlikte işlemle-
rinin bitirilmiş olması GÜN Hastanesi’ni farklı 
kılmaktadır” ifadelerine yer verdi.

GÜN Hastanesi ile ilgili merak edilenleri kap-
sayan o röportajımızla sizlerleyiz…

Detaylar Sayfa 3'te

Röportaj ve Fotoğraf: Elif EMİROĞLU

Kaliteli ve Hızlı Hizmetin Adresi;

GÜN Hastanesi



Tıbbın Simgesi Yılan

Merak.. Ama haddini 
aşan bir merak; te-
cessüs.. Üstüne vazife 

olmadığı halde her şeyi bilme, 
öğrenme ve görme gayreti... Üni-
versite gibi ilim mahfillerindeki 
hakikat arayıcılığının çeldiricisi.. 
“Araştırma görevlisi” tanımının 
azmanı..    “Merak ilmin hocası-
dır” hadisinin suikastçısı.. Tıpkı 
casus gibi bir merak.. Zaten her 
iki kelime de aynı kökten.. Bir av 
köpeği gibi kurbanına mihrak-
lanmış, ta ki onu dişleri arasında 
geveleyene kadar avının peşinde.. 
İlmin ağırlığı altında, meselelere 
çözüm arayan bir merak değil, 
hafiye tarzında, onun bunun 
kuytusunu kollayan, kendisine 
olmadığı gibi kimseye faydası 
dokunmayan bir bilgi edinme 
hevesi. Sonunda da, ispiyon ha-
linde hasatını kaldıracağı bir bil-
gi hasedi.. 

Tecessüs.. Daha çok doğu mede-
niyetlerinin başına tebelleş olan 
(Musallat, bela) ve sâri (Bulaşıcı) 
bir hastalık gibi nesilden nesile 
geçen bu illet, batının ayıp saydı-
ğı ve dolayısıyla kültürüne, yapıl-
ması yasak olanların en başında 
derç ettiği (Aldığı, yerleştirdiği) 
bir kavramdır. Doğu toplumla-
rında ise, belki de anlatılan ma-
salların tesiri altında, uçanlar 
kaçanlar ve gizli kalmış hazine 
efsaneleri bu toplumu, bu denli 
meraklı yapmıştır. Yolda rastladı-
ğı komşusuna daha hal hatır sor-
madan, nezaket maskesi altında, 
“Nereden geliyorsun?”, “Nereye 
gidiyorsun?”, “Ne yapacaksın?” 
gibi ahret sorularını aratmayan 
suallerle, adeta sorguya çeken bir 
yaklaşım, eğer gerçeği söyleye-
meyecek durumdaysa da, kişiyi 
yalana teşvik edici olması mü-
nasebetiyle çirkinlerin çirkini.. 
Bu şekilde derinlemesine araş-
tırmayla, aşikâr olandan ziyade 

mahrem mevzuları kurcalama, 
onu açığa vurma ve faş etme he-
vesi, en hafif ifadesiyle, kaba bir 
laubalilikten başka bir izah kabul 
etmez. Nasrettin Hoca bu konu-
yu ne güzel misallendiriyor: 

-Hoca hoca baksana, bir tepsi 
baklava gidiyor. 
-Bana ne... 
-Ama hocam olur mu, tepsi sizin 
eve gidiyor.
-O zaman sana ne!.. 

Tıpta anamnez almaya denk, bi-
linmezin kâşifi olmak edasında, 
hakkında her şeyi bilmeye talip, 
ıcığını cıcığını çıkartan sorular.. 
“Bu kadar da olmaz” denildiğin-
de, sözüm ona “Seni düşündü-
ğümden!” havasında bir duygu 
hokkabazlığıyla, art arda sorulan 
ısrarlı, kişisel sorular.. İşte teces-
süs budur.   

Bilmiyorum demenin rahatlık 
ve emniyeti yerine, çok şey bil-
menin ağırlığı.. Hem bildiklerini 
söyleyememek sancısıyla kıv-
ranmak, hem de söyleyecekse de 
gıybet denilen iğrençliğe müptela 
olmak tehlikesi.. Ne büyük baht-
sızlık. Muzır (Zararlı) bilgiye sa-
hip olmak bahtsızlığı.... 

Kelimeler sayesinde dile düşmüş 
her duygu, nasıl ki örselenerek 
kendi öz mahiyetinden bir şey-
ler kaybederse, kulaktan giren 
her bilgi, göze yansıyan her imaj, 
hayalden, o da dimağdan bir şey 
alır, yerinde bir tesir bırakır. Bu 
aldığı şey, bazen budama etkisiy-
le akıllardaki çerçöp temizliğini 
sağlar ama, bazen de öz mahiye-
tinin kaybı olarak tezahür eder. 
Bu nedenle, medeniyet ölçütleri 
için bile olsa mavera yolcuları, 
akıl kapılarına girişi tutan güven-
liğe azami dikkat etmek borcun-
dadır.  

EDİTÖRDEN

Doç. Dr. Murat Taner GÜLŞEN

TECESSÜS 
(Arayıcılık Humması)

Şiir Sanat ve Felsefe Köşesi

Tıbbın ve eczacılığın temsili için yılan sembolü kullanılır. Yılan ken-
disine çok zıt anlamlar yüklenen canlıdır. Bir yandan insanlar için 
ürkütücü ve soğuk bir hayvandır; ama aynı zamanda insanlık tarihi 

boyu bilgeliğin, tıbbın ve sağlığın sembolü olagelmiştir. Yılan gibi zehirli ve 
tehlikeli olabilen bir hayvanın sağlık ve hekimlik sembolü olarak kullanıl-
ması  oldukça tezat gelsede aslında ilginç bir hikayesi vardır.

Yılanın ilk kez tıp amblemi olarak kullanılması 
Sümerlilerde görülür (Resim-1). İnsanlar o za-
manlar hastalıklarının çaresini doğadan alıyor, 
ilaçlarını bitkilerden yapıyorlardı. Toprak bitkiyi 
koruyor ve besliyordu. Bitkileri toplarken en sık 
karşılaştıkları hayvan yılan olduğundan, yılan 
toprağın sembolü ve aynı zamanda yaşam ağa-
cının koruyucusu olarak görülmüştür. Gılgamış 
destanına göre yılanlar bu yaşam ağacının özün-
den faydalanmış ve  ölümsüzleşmişlerdir. Her 
sene deri değiştirerek gençleştiklerine inanılır ve 
ölümsüz oldukları düşünülür.

Yunan kültüründe tıbbın sembolü yine yı-
landır. Buradaki sembol sağlık tanrısı Ask-
lepios'dan (Resim-2) gelir. Askleipos bir 
yılanın sarılı olduğu asasıyla sifa dağıtan bir 
hekim-tanrıdır. Askleipos'a göre hekim yılan 
gibi dilsiz olmalı, kimsenin sırrını başkasına 
söylememeli; sakin ve sabırlı olmalı. Asa ise 
hekimliğin kısa sürede öğrenilemeyip, ihtiyar-
lanana kadar öğrenmeye ve tecrübe edinmeye 
gereksinim duyduğunu belirtmek içindir.

Türk-islam devletlerinden Tolunoğulları 
devleti Mâristan denilen hastaneler kur-
muştur. ''Mâr'' kelime anlamı olarak yılan 
demektir, yani şifahaneler yılanlar diyarı 
olarak biliniyordu. Anadolu Selçuklu dev-
letinde de şifahanelerin kapısında çifte yılan 
kabartmaları bulunur (Resim-3). Selçuklu-
lara göre hastalık kötülük ve ceza demektir, 

kötülüklerinde yılanlar gibi yeraltından geldiğine 
inanılmıştır. Ayrıca Selçuklu hekimlerin mezar taş-
larında yılan kabartması görmek mümkündür. Yılan-
lardan öldürücü olduğu için hem ürkmüşler hem de 
gücünden dolayı korkuyla karışık saygı duymuşlardır.

Merkür'ün elindeki sembolün adı ''kadüse''dir (Re-
sim-4). Aslında bir tıp asası değildir. Esas olarak 
Roma mitolojisi olan Merkür bu asa ile ölülerin ru-
hunu başka dünyaya taşır. Tıpta zehir ve şifa, ölüm ve 
yaşam zıtlığını simgelemek için de kullanılır. Merkür 
asası sembolik açıdan çok yönlü kullanılmaktadır.

Yılan motifi hemen hemen tüm medeniyetlerde görülüp kendisine büyük 
önem ve kutsallık atfedilen bir simgedir. Binlerce yıl boyunca yılan bir 
iyileştirme sembolü olarak anılmış. Ülkemizde resmi olarak kullanılma-
sı Sultan II.Mahmut'un 1836 yılındaki fermanıyla olmuştur. Bu fermanla 
Tıbbiyelilerin yakalarına yılanlı asa işlenmiş elbiseler giymesi istenmiştir. 
Daha sonraları Ord.Prof.Dr.Sühely Ünver tarafından Çankırı Darüşşifasın-

daki birbirine sarılmış çift yılan tıbbın sembo-
lü olarak önerilmiştir ve Türkiyede 1937'den 
beri bu sembol kullanılıyordur. 1956 yılında 
ise Dünya Tıp Cemiyeti birbirine sarılmış çift 
yılanı Tıbbın sembolü kabul etmiştir. Bugün 
tüm dünyada sağlık bilimleri yılanla temsil 
edilir.
Yusuf Sadi BAŞPINAR (Tıp Öğrencisi) 



AYIN İNCİSİ 
 

Üzerinden ordular geçse bile, kılı 
kıpırdamayan cümleleri seviyorum.

Virginia Woolf

HALK SAĞLIĞI MESAJI 
 

Öksürür ve aksırırken 
"Mendil" kullanınız.

FIKRA
 Polise bir ihbar gelir. Temel ile Dursun kaza yapmıştır. 

Polis olay yerine geldiğinde arabaların sapasağlam oldu-
ğunu görür, Temel ile Dursun ise yaralıdır. Polis sorar:

- Anlat Temel. Olay nasıl oldu?
- Komserum... Hava sisli olduğundan kafami pencereden 
çikarmiş öyle gideydum. Meğersem Tursun da karsidan 

öyle geleyirmuş... :)

GÜN Hastanesi hakkında bilgi verebilir 
misiniz? Kaç yıldır hizmet veriyor? İş-
leyişi nedir? Burada neler yapılıyor, ne 

tür hastalara yardımcı olunuyor? 
GÜN Hastanesi günübirlik tedavi edilebilecek 
hastaların daha hızlı ve seri bir şekilde işlemleri-
nin yapılmasını sağlamak amacıyla kurulan bir 
sağlık kuruluşudur. Gaziantep Üniversitesi Şa-
hinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bün-
yesinde GÜN Hastanesi 2006 yılında hizmete 
açılmıştır. Yaklaşık 12 yıldır hizmet vermekte-
dir. Hasta ve hasta yakınlarının GÜN Hastane-
si’ne ulaşmasında kolaylık sağlanması açısından 
acil servisin yanında yer almaktayız. Günübirlik 
olmasından dolayı pre-op (Operasyon öncesi) 
ve post-op (Operasyon sonrası) bölümlerini 
bünyesinde taşımaktadır.

Açılışının amacı ana ameliyathane olarak da bi-
linen büyük ameliyathanenin yükünü azaltmak, 
ayaktan yani servisten gelmeyip akşamdan ya-
tışları olmayan hasta ve yakınlarının yoğunlu-
ğunu azaltmaktır. Hastanın aynı gün içinde ya-
tışının yapılması operasyonun gerçekleşmesi ve 
taburcu işlemlerinin yapılması bir diğer kuruluş 
amaçlarındandır. Hastanın sadece GÜN Hasta-
nesi’ne geliyor olması ve oradan taburcu işlem-
lerinin gerçekleşmesi hasta konforu açısından 
son derece önemlidir.

GÜN Hastanesi bünyesinde hangi bölümler 
hizmet veriyor? Çalışan sayısı nedir? Kaç ki-
şilik bir ekiple çalışılıyor?
GÜN Hastanesi ameliyathanesi; pre-op ser-
visi,  4 ameliyat odası, 1 rejyonel, sterilizasyon 
ünitesi, post-op odası ve kornea bankasından 
oluşmaktadır. Pre-op servisi göz hastalarının 

gözlerine damla damlatılması, damar yollarının 
açılması, AKŞ (şeker) ve tansiyon takibi yapıla-
rak hastaların ameliyata hazırlandığı bölümdür. 
Ameliyata hazırlanan hasta ameliyat sedyesi ile 
operasyonun yapılacağı salona alınır. Operas-
yon sonunda post-op odasına alınarak bir süre 
gözlem altında tutulur. Daha sonra hasta tekrar 
pre-op servisine alınıp doktorların tekrar gözle-
minden geçip ilaçları yazılarak taburcu işlemleri 
yapılır. 

GÜN Hastanesi bünyesinde; ağırlıklı olarak göz 
ameliyatları, KBB ve diğer bütün bölümlerin va-
kaları alınmaktadır. Gün içerisinde taburcu ola-
mayan, yatarak tedavisi devam etmesi gereken 
hastalar olmaktadır. Bu hastaların post-op ba-
kımları yapıldıktan sonra servislerine transfer-
leri tarafımızdan sağlanmaktadır. Ayrıca GÜN 
Hastanesi bünyesinde yakın zamanda açılması 
planlanan bir Kornea Bankası yer almaktadır. 
Açılan kornea bankasıyla beraber hastanemiz ve 
diğer hastanelerin organ ihtiyacı karşılanmaya 
çalışılacaktır.

GÜN Hastanesi bünyesinde yer alan bir diğer 
bölüm Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Da-
lı’na bağlı Algoloji (Ağrı) bilim dalıdır. Algoloji 
kliniğinin minimal invaziv (girişimsel) tedavi 
yöntemleri 4 numaralı ameliyat odasında ger-
çekleşmektedir. Bu odada full monitorizasyon 
ve C kollu skopi eşliğinde hastaların ağrısı teda-
vi edilmektedir. Yapılan minimal girişimsel ağrı 
tedavi yöntemleri; bel-bacak için transforaminal 
anterior epidural steroid enjeksiyonu, arka kök 
ganglionuna Pulse Radyofrekans faset eklem 
ağrısında median sinir pulse lezyon radyofre-
kanstır.

Kanser ağrısında;  Çölyak  gangliyon nörolitik 
blok splanik nörolitik blok , superior hipogast-
rik nörolitik blok , impair gangliona nörolitik 
blok vs.Hiperhidrozis de sempatik gangliona 
lezyon RF , periferik sinir hasarında PRP uygu-
lamaları , diz ağrılarında ; RF , PRP uygulamala-
rı örnek verilebilir.

GÜN Hastanesi; 1 sorumlu hemşire, 1 anestezi 
hemşiresi, 1 post-op hemşiresi, 10 vaka hemşi-
resi, 1 sterilizasyon görevlisi, 5 oda personeli, 1 
temizlik elemanı, 2 pre-op hemşiresi, 1 transfer 
elemanı, klinik bölümünde 2 personel ve yatış 
ve taburcu işlemleri yapan 2 sekreter ile birlikte 
toplam 26 kişilik bir ekiple hizmet vermektedir.

GÜN Hastanesi bünyesinde günde ortalama 
kaç hastaya tedavi hizmeti veriliyor?
Ameliyatlar, göz içi enjeksiyonlar, genel anestezi 
altında alınan muayeneler ve algoloji hastaları 
ile birlikte ortalama 85-90 hastaya hizmet veren 
sirkülâsyonu yüksek bir kuruluşuz.

GÜN Hastanesi’ni farklı kılan nedir? 
Ulaşılabilirliğinin kolay olması, hastaların yatış 
ve taburcu işlemlerinin başka yere uğramadan 
hızlı bir şekilde yapılması, reçeteleriyle birlikte 
işlemlerinin bitirilmiş olması GÜN Hastanesi’ni 
farklı kılmaktadır.

Bölgede böyle bir hizmeti veren tek hastane 
diyebilir miyiz? Bu konuyla ilgili neler söyle-
yeceksiniz?
Bölgede GÜN Hastanesi olarak hizmet veren 
tek hastane konumdayız. Diğer bölge hastane-
lerinde böyle bir birimin açılması merkezi ame-
liyathanenin yükünü büyük ölçüde azaltacaktır. 
Hasta konforu açısından da önemli bir yer tu-
tacaktır.

GÜN Hastanesi ile ilgili ileriye yönelik proje-
ler, hedefler var mı?
Hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmak 
için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. En bü-
yük sorunumuz hasta sayımıza oranla pre-op 
bölümündeki alan yetersizliğidir. Önceliğimiz 
pre-op bölümündeki yatak sayımızı arttırmak-
tır. Hastane yönetimi bu sorunu kısa sürede çöz-
meye çalışmaktadır. Savaş mağdurlarının en bü-
yük sorunu olan organ (Kornea) kaybına çözüm 
bulabilmek için yakın bir zamanda Kornea Ban-
kamızı da faaliyete alarak bölge halkına hizmet 
vermek diğer hedeflerimiz arasında yer alıyor. 
Kaliteli hizmeti prensip edinmiş GÜN Hastane-
si ekibi olarak çalışmalarımız devam etmektedir.

Kaliteli ve Hızlı Hizmetin Adresi; GÜN Hastanesi
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Ürodinami; alt üriner sistemin depola-
ma ve boşaltım fonksiyonlarını ortaya 
koymak için yapılan tetkiklere verilen 

genel addır. Mesane sanki idrarla doluyormuş 
gibi belli bir hızla serum fizyolojik ile dolduru-
lur. Daha sonra hastadan mesanesini boşaltması 
istenir. Bu esnada mesane, üretra ve idrar tutan 
kasların verdiği tepkiler ölçülür. Bu işlemde 
amaçlar; alt idrar yollarının fonksiyonlarını ob-
jektif olarak izlemek, idrar kaçırmanın sebebini 
araştırmak ve uygun tedavi seçimini sağlamak 
olarak sıralanabilir. 

•Nörojenik hastalıklara bağlı idrar yolu semp-
tomları olan, 
•İdrar kaçırması olup medikal tedaviye cevap 
vermeyen,
•İdrar kaçırma nedeniyle cerrahi tedavi planla-
nan, 
•Cerrahi tedaviye rağmen idrar kaçırması de-
vam eden, 
•50 yaş altı veya 80 yaş üstü prostat cerrahisi 
planlanan, 
•Yüksek miktarda (300 cc üstü) artık idrara sa-
hip, idrarı boşaltım şikayetleri olan ve cerrahi 
tedavi planlanan,
•150 cc’den fazla idrar yapamayan ve cerrahi 
planlanan
•Prostat ameliyatları sonrası idrar kaçıran,
•Çocukluk çağı işeme bozuklukları olup böb-
rekleri etkilenmiş hastalara ürodinami uygula-
nabilmektedir.

Kliniğimiz sadece Doğu Anadolu ve Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesi’nde değil, tüm Türkiye’de 
en sık ürodinami yapılan ve yorumlanan mer-
kezlerden birisidir. Senede yaklaşık 1.000 (Bin) 
hastaya bu işlem gerçekleştirilmekte, bu sayede 
idrar kaçırmanın altında yatan nedenler aydın-
latılmakta ve hastalar en uygun tedaviye yönlen-
dirilmektedir. Aynı zamanda bu ünitede ihtiyaç 
halinde hastaların idrar yollarının ve mesanesi-
nin görüntülenmesi amacıyla sistoskopi yapıla-
bilmekte, bu sayede bazı hastalıklarda tanının 
daha net ortaya konması sağlanabilmektedir.

Ürodinami Ünitesi’nde; kliniğimizden ‘’İnkonti-
nans ve Nöroüroloji’’ alt branşıyla ilgilenen Doç.
Dr. Ömer Bayrak sorumluluğunda yetişkin has-
talara, ‘’Pediatrik Üroloji’’ ile ilgilenen Yrd.Doç.
Dr. Haluk Şen sorumluluğunda ise çocuk has-
talara ‘’biofeedback tedavi’’ uygulanmaktadır. 
Yine her ay rotasyonla kliniğimizden bir asistan 
arkadaşımız bu ünitede, sorumlu öğretim üye-
sinin danışmanlığında hastaların ürodinami-
lerini yorumlamakta ve ürodinamik traselerin 
incelenmesi konusunda tecrübesini artırmakta-
dır. Bu ünitede hastaların her türlü hazırlığında, 
ekipmanların kurulumunda ve hastaların işlem 
öncesi bilgilendirilmesinde; Teknisyen Ahmet 
Temir ve Hemşire Elif Kılıç oldukça üstün bir 
gayret sarf etmekte olup, özverili bir şekilde has-
talara yardımcı olmaktadırlar. 

İdrar Kaçıran Hastalar İçin; 
Ürodinami Testleri

Çamaşırhane Birimi olarak 18 personel 
ile 7/24 hizmet vermekteyiz. Her sabah 
07.00-09.00 saatleri arasında servisle-

rin kirli çarşafları, personellerimiz tarafından 
toplanmaktadır. Yoğun olan bölümlerimizden 
gece vardiyasındaki çalışanlarımız tarafından 
16.00-21.00 saatleri arasında tekrar kirliler alın-
maktadır. 

Çamaşırhanede görevli personeller tarafından 
kirli bölümünde yer alan çarşaf, nevresim, pike, 
yatak alezi, yorgan, yastık vs. gibi malzemeler 
ayrıştırılıp çamaşırhane biriminde bulunan 4 
adet 60 kg ’lık makinelerde 70-80 °C arasında 
yıkanmaktadır. Bu yıkama esnasında 4 ana yı-
kama maddesi kullanılır. Çamaşırlar 1 saat 15 
dakika süre içerisinde yıkandıktan sonra yıka-
ma tamamlanır.

Çamaşırhane bünyesinde 6 adet kurutma ma-
kinesi de mevcuttur. Bu makineler 20 veya 30 
dakikada kurutma işlemi yapar. Çamaşırlar 
yine bünyemizde bulunan 1 adet silindirli bu-
harlı ütü ile personellerimiz tarafından ütülen-
mektedir. Ütü işlemi biten çamaşırlarımızı ağzı 
yapışkanlı jelâtinli poşet ile paketlemekteyiz. 
Paketlenen çamaşırlar talebi karşılayacak şekil-
de servislere dağıtılmaktadır.

Ameliyathaneler, doğum ameliyathanesi, Gün 
Hastanesi ve anjiyo ünitesinde bulunan ameli-
yathanede kullanılan yeşil renkli tekstil ürünle-
ri de her saat başı kontrolünün sağlanması şar-
tıyla personellerimiz tarafından alınmaktadır. 
Bu ürünler de çamaşırhanenin kirli bölümünde 
ayrıştırılmaktadır. Sonrasında yıkama maki-
nesine atılıp hemen arkasından kurutulduktan 
sonra çamaşırhane bünyesine ait tekstil hazır-
lama birimine temiz ve kuru bir şekilde teslim 
edilmektedir. Hastanemiz ameliyathanelerinde 
giyilen formalar ve terlikler birimimiz çalışan-
ları tarafından yıkandıktan sonra ameliyathane 
personeline teslim edilmektedir.

İhtiyaç duyulduğunda servislerimiz bünyesinde 
bulunan; koltuk kılıfı, perde vs. ürünler de tara-
fımızca yıkanıp ütülenmektedir.
Günlük yaklaşık 3 tonu aşkın tekstil malzemesi 
yıkayan çamaşırhane personelleri, hastanenin 
gizli hijyen kahramanlarıdır.  

“Günlük 3 Ton Temizlik”


