
K
oo

pe
ra

tio
n

fü
r T

ra
nsparenz und Qualität im

Gesundheitsw
esen

•KTQ -Zertifi
kat

•

Akademisches Lehrkrankenhaus
der RWTH Aachen
und zertifiziert nach pCC inkl. KTQ

S

O

P

Vi
er

se
ne

r S
tr.

M
N

Schüren-

Weg

Viersener  

Ho
he

nz
oll

er
ns

tr.

Str.

Metz
en

weg

Waldniele
r Str.

Venner

Str.

Großheide

Hi
nd

en
bu

rg
st

r.

Bismarkstr.

Filethstr.
Hittastr.

Bu
rg

gr
af

en
st

r.
St

er
ns

tr.

Herm.-Piecq-Anl.

Viersener

Str.

Aa
ch

en
er 

St
r.

Bunter
Garten

Geropark

Richtung
AS MG-Nord

52

61

10 AS MG-
Nordpark

61

AK Mönchen-
       gladbach

52
Krankenhaus
St. Franziskus

Krankenhaus
MariaHilf

MG
Hbf

Sandradstr.

Hermann Pique
Viersener Str.Staufenstr.

Aachener Str. 

Anfahrt zu unseren Standorten:
Krankenhaus St. Franziskus, Viersener Str. 450 , 41063 M‘gladbach, Telefon (02161) 892-0
Krankenhaus Maria Hilf, Sandradstr. 43, 41061 M‘gladbach, Telefon (02161) 358-0

FO-
RUM

10. Ibadet etmek istiyorum. Özel bir oda varmı?
Hastanemizde sürekli acık olan birkac küçük ki-
lise bulunmaktadır. Diğer dinlere mensup olan 
hastalarımızı da buraya davet ediyoruz. Burada 
kendinizi dinleyip huzur bulabilirsiniz. Düzenli olarak 
yaptığımız ibadetlerimize sizde katılabilirsiniz. 

11. Ameliyat olmadan önce, nasıl 
bilgilendirileceğim?
Ameliyat olmadan önce doktorunuz size geniş 
bilgi verecektir. Bu ameliyatı verdiğiniz imza ile 
onaylayacaksınız.

12. Taburcu olduğum gün:
Doktorunuz size durumunuzla ilgili detaylı bilgi vere-
cek ve çıkacağınız günü size bildirecektir. Tedaviniz 
ve durumunuzla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlanmış ve 
ev doktorunuza verilmek üzere size teslim edilecektır. 
Ev doktorunuz size gerekli ilac tedavisi uygulayacaktır. 
Son olarak danışma bürosunda Hastane masraflarınızı 
karşılayıp çıkabilirsiniz.

13. Kendi kararımla taburcu olmak istiyorum:
Tabiiki, doktor tavsiyesine uymayarak tam sıhatınıze 
kavusmadan, hastanemizi terk etme hakkına sahip-
siniz. Ama bunu yapa bilmek için,  bütün riskleri 
üzerinize aldığınıza dair, kendi doğrulayan imzanız 
gerekmektedir.

14. Rehabilitasyon ön görüldü. Kim ilgilenecek?
Hastanemizin sosyal hizmetler servisi, hastanemi-
zde bulunduğunuz süre çerisinde, sizinle haberleşip 
ilgilenilecektir.

15. Hastalığımla ilgili belgeler ve veriler ne ola-
cak?
Size ait bütün veriler ve belgeler özel olarak kayıtlanıp, 
sır saklama yükümlüğü yasasına uyarak, korunacaktır.

● Krankenhaus Maria Hilf
Sandradstr. 43, 41061 Mönchengladbach

Hasta kayıt bürosu, Bina A, zemin kat, danışma 
bürosunun yanında bulunmaktadır.
Telefon (02161) 358-1060
Açılış saatleri: Pazartesi – Cuma, 7.30 – 16.00 

● Krankenhaus St. Franziskus
Viersener Str. 450, 41063 Mönchengladbach

Hasta kayıt bürosu zemin katta bulunur, Bina F.
Telefon (02161) 892-2020
Açılış saatleri: Pazartesi – Cuma, 7.30 – 16.00

www.mariahilf.de

15 Soru – 15 Cevap 
Hastalarımız için bilgiler

Kliniken Maria Hilf   Sağlınız-emin ellerde!

Bizi nasıl bulabilirsiniz 

Bizim üc mevcut olan hastanelerimize rahatca arabanızla 
ve ulaşım araçlarıyla ulaşabilirsiniz.

Krankenhaus St. Franziskus  
Otobüs durak "Franziskushaus" Otobüs Hat-Nr. 009, 019
Krankenhaus Maria Hilf Otobüs durak "Krankenhaus Maria 
Hilf" Otobüs Hat-Nr. 008, 009, 010, 019
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Sayin Hastamız!
Doktorunuz hastalığınızla daha yakından ilgilenmemiz 
ve incelememiz için, sizi hastanemize havale etti. Bura-
da kendinizi rahat hissetmenizi ve hızla iyileşmenizi isti-
yoruz. Tabi ki böyle bir hastane ortamına alışmak hic te 
kolay degil. Ic hissiyatinizi, heyecanınızı, ruh halinizi anli-
yoruz. Kısa zamanda bu ortama alışıp rahatlayacağınıza 
inanıyoruz. Amacımız, bu bröşür ile size yardımcı olmak.

1.Kendimi nasıl hazırlamalıyım?
Yatılı hastanın yaninda olması gereken eşyalar:

3. Doktorun havale ettiği ayakta hastayım. Ne 
yapmalıyım?
Doğrudan ilgili kliniğe gidin ve kendinizi tanıtın. Oradaki 
personel sizi kibarca karşılayip, sizinle ilgilenecektir.

4. Ben kalıcı bir hastayım. Beni neler bekliyor?
Doktorunuzun sizi hastaneye havale ettiği evrakla bera-
ber, hasta kayıt bürosuna (Patientenaufnahme) başvurun 
ve gereken belgeleri doldurun.

Yanınınızda bulunması gereken evraklar:

● Kimlik
● Havale belgesi
● Sigorta kartı
● Gerekirse banka hesap numarası
● Adresler (Yakınların)
● Yakınların telefon numaraları
● Hastalıkla ilgili ön bulgular
● Röntgen
● Tibbi uzman raporları
● Hastanın yerine karar vercek sorumlu (veli)

2. Hastaneye geldiğimde nereden bilgi alabilirim?
Hastane girişindeki danişma bürosundan geniş bilgi ala-
bilirsiniz. Orada size takip edeceğiniz yol gösterilecektir. 
Ayrıyeten sizi yönlendirebilecek mevcut bir tab-lodan ya-
rarlana bilirsiniz.

menüyü seçebilirsiniz. Şeker hastaları ve et tüketme-
yenler (vejetaryen) için diyet asistanları, ihtiyac halin-
de yardımcı olacaktır.

8. Kücük ihtiyaclarınızda kim yardım edebilir?
Sohbet ve küçük isteklerinizi karşılamak için, yeşil elbi-
seli gönüllü bayanlarımız hazır bulunmaktadır.

9. Bir din adamınına nasıl ulaşabilirim?
Hastanemizde katolik ve protestan din adamı haftanın 
yedi günü mevcuttur. Lütfen bu durumda bakım per-
soneline başvurunuz. Tesselli olmakla beraber ve 
ibadetinize eşlik edebilecek din görevlilerimiz heran 
yanınızda bulunabilirler.

5. Tedavi olacağım bölüme 
geldim. Orada beni neler 
bekliyor?
Hemşire sizi karşılayıp, kala-
cağınız oda ve kendi isteyini-
ze göre yerleştire bileceginiz 
dolabınızı gösterecek. Değerli 
eşya ve yüksek miktar paranızı 
evde bırakınız. Hastabakıcınız 
gerekli olan bilgileri size 
anlatacaktır. Ihtiyaçlarınızı en 
iyi ve doğru şekilde karşılamak 
gayesinde bulunup hizmetini-
zde olacağı z.

6. Doktorumla nezaman tanışacağım?
Hastanemizde gerçekleşen, hasta muayene akışı içeri-
sinde, doktorunuzla muayene sıranızda tanışma firsatı 
bulacaksınız. Bu akış içerisinde olan gecikmeler gayet 
olağan, bu yüzden endişelenmenize hic gerek yok. 
Doktor başhekimle görüştükten sonra, hastalığınızın 
tedavi şekli ile size geniş bilgi vercektir. Bu tedavi süre-
ci içerisinde bizimle beraber çalışıp yardımcı olmanız 
bizim için büyük önem taşır. Tedirgin olduğunuz 
hususları hasta bakıcınız veya doktorunuza çekinme-
den sorabilirsiniz. 

7. Ne yiyebilir ve içebilirim:
Sunduğumuz yemeklerimiz ve icece-
klerimiz cok cesitli ve taze olmakla bera-
ber sizin zinde kalmanızı ve gücünüze 
güc katarak sıhatinize en cabuk şekilde 
kavuşmak amacıyla hazırlanıp ve 
sunulmaktadır. Yemeklerimiz saatinde 
odanıza servis edilecektı r. Başvuru 
günü, menü listemizden dilediğiniz 

Kliniken Maria Hilf    Sağlınız-emin ellerde!

● Diş fırcasi, Vücut bakımı ürünleri
● Pijama / Gecelik
● Terlik / Çorap ● Iç Camaşırı
● Havlu / Kese havlu ● Bornoz / Eşofman
● Mendil ● Okuma gözlüğü
● Kağıt / Kalem ● Kitaplar
● Kulaklık ● Saat
● cep harçlığı ● Kullandığınız ilaclar


