KONYA BEYHEKİM BÖLGE HASTANESİ
Şehrimizi “Sağlık Üssü” haline dönüştürme amacına yönelik
olarak, Yazır bölgesinde uzun zamandan beri yapım çalışması devam
eden Beyhekim Sağlık kampusunun ilk etabı olan Bölge Hastanesi
tamamlanmış bulunmaktadır. 250 yataklı olarak inşa edilen, 70 bin
metrekare alan üzerinde kurulmuş ve 36 bin metrekare kapalı alana
sahip hastane için (güncelleştirilmiş sayılarla ifade edilirse) bugüne
kadar yaklaşık 40 milyon YTL harcama yapılmıştır.
Son derece gelişmiş teknik bir altyapıya sahip olan hastanede
hastaların konforu için her türlü ayrıntı düşünülmüştür. Hasta odaları,
içinde tuvaleti ve lavabosu bulunan 1 yada 2 kişilik olarak
planlanmıştır. Hasta odaları ve hasta tuvaletlerinde “Hemşire çağırma
sistemleri” mevcuttur. Bu sayede hastalarımız her istedikleri zaman
sağlık personeline ulaşma imkanı bulacaklardır.
Merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri, ferah hasta odaları, geniş
bekleme salonları ve poliklinik birimleriyle hastalarımıza modern
ortamlarda en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyoruz.
Hastane güvenliği; muhtelif yerlere yerleştirilen 96 adet kamera
ile güvenlik görevlileri tarafından sağlanmaktadır.
Hastanede oluşturulan pnömatik sistemle, kan tüpleri artık elle
taşınmamaktadır. Sistem sayesinde tüpler özel bir yöntemle çok hızlı
bir şekilde laboratuara ulaştırılmaktadır.
250 yataklı hastanede 6 ameliyathane hizmet verecektir.
Hastane klinik birimleri ve poliklinik birimleri olarak iki ana bölüm
halinde çalışacak olup, Hastanemizin ilk olarak poliklinik birimleri
hizmet vermeye başlamıştır. Bölge Hastanesi için Sağlık Bakanlığı’nca
personel ataması ilerleyen zamanlarda yapılacaktır. Bu süreç içinde
Konya Numune Hastanesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve
Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk hastanelerinden Uzman hekim,
hekim ve sağlık personelleri geçici olarak görev yapacaklardır.
Bu bağlamda hastaneye yakın bölgelerde ikamet eden veya
çalışan kişiler merkezdeki öbür hastanelerden görevlendirilmiş olan
uzman hekimlerimize kolaylıkla muayene olabileceklerdir.
Kioks sistemi sayesinde muayene olmaya gelen vatandaşlar,
vatandaşlık numarası ile istedikleri hekimden muayene sırası
alabileceklerdir.
Personel çocukları için kreş yeri mevcuttur.
Hasta yatakları ve teknik malzemeler sipariş edilmiş olup yakın

bir zamanda klinik birimlerde açılarak hastanemiz tam anlamıyla
hizmet verir hale gelecektir.
Hastanenin hemen yanında bulunan binada, sağlık personeline
lojman imkanı sağlanmıştır. Böylece ulaşım, barınma gibi bir çok
sorunları çözüme kavuşmuştur.
Bölge hastanemize 09 Temmuz 2007 Pazartesi günü itibariyle
hasta kabulü başlamıştır. İlk gün 20, ikinci gün ise 45 kişi muayene
olmuştur.
Hastanemizin halkımıza hayırlı olması dileklerimle, saygılar
sunarım.
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