Özel

Özel 100. Yıl Hastanesi | www.100yilhastanesi.com.tr | 0312 284 08 08

Tıbbi Birimlerimiz
 KARDİYOLOJİ
 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
 GENEL CERRAHİ
 KULAK BURUN BOĞAZ
 DERMATOLOJİ
 ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
 GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 BEYİN CERRAHİSİ
 NÖROLOJİ

02

 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
 İÇ HASTALIKLARI
 GÖĞÜS HASTALIKLARI
 ÜROLOJİ
 RADYOLOJİ
 BESLENME VE DİYETİK
 ACİL SERVİS
 CHECK-UP
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2005 yılında açılan Hastanemiz, modern tıbbın gereklerini, yılların tecrübesi ile birleştirerek, “Yeni
Yüzü, Hizmet Anlayışı ve Akademik Kadrosu” ile hastalarına hizmet veriyor.
Hastanemiz, uzman doktorları, tecrübeli sağlık personeli, hasta odaklı hizmet anlayışı,
tıbbi teknolojisi, modern mekânları ve konforlu hasta odaları ile donatılmış
teşhis-tedavi üniteleri ile sağlık alanında güven duygusudur.
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 Kardiyoloji












EKO – Doppler
EFOR
Ritim holter
Tansiyon holter
Kronik kalp yetmezliği takip
Transözefageal EKO
Koroner anjiyografi
Periferik anjiyografi – anjiyoplasti
Koroner balon ve stent
Elektrofizyolojik çalışma
Balon valvuloplasti

 Kalp ve Damar Cerrahisi







Koroner by-pass ameliyatı
Kalp kapak cerrahisi
Disekson cerrahisi
Doğuştan kalp hastalıkları cerrahisi
Periferik damar cerrahisi
Karotis damar cerrahisi

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 Çocuk takibi ve gelişimi
 Sağlıklı çocuk aşı takibi
 Tüm çocukluk çağı hastalıkları

Hizmet verilen Alerjik Hastalıklar:














Astım
Alerjik rinit
Alerjik konjuktivit
Egzama (Atopik dermatit)
Besin alerjisi
İlaç alerjisi
Ürtiker
Anjioödem
Temas alerjileri
Arı alerjisi
Göz alerjileri
Herediter anjioödem

Uygulanan testler

 Deri prick testi (ciltten alerji testi)
 Yanma testi (Patch test)
 Solunum fonksiyon testleri
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 İlaç alerji testleri
 Besin yükleme testleri
 Kan tetkikleri ve diğer tüm laboratuvar tetkikleri

 Kadın Hastalıkları ve Doğum









Gebelik öncesi danışmanlık ve rutin inceleme
Gebelik dönemi kontrol ve ultrasonografik incelemeler
Gebelik dönemi tanıya yönelik testler
Ense kalınlığı ölçümü
İkili-üçlü-dörtlü tarama testi
Şeker tarama testi
Çoğul gebelikler
Doğum sonrası bakım ve destek hizmetleri

Obstetrik işlemler

 Normal doğum
 Ağrısız normal doğum
 Sezaryen doğum (Epiduralli-genel anestezili )

Jinekolojik İşlemler








Rahim ve yumurtalık alınması ameliyatı
Myomektomi
Laparoskopik ameliyatlar
Servikal erezyon koterizasyonu
Küretaj
İdrar kaçırma operasyonları

Aile Planlaması
Menapoz

 Ortopedi ve Travmatoloji

 Eklem ve spor yaralanmaları
 Travmalar
 Diz, kalça, omuz, dirsek, ayak bileği ve parmak protezleri
 Çocuk ortopedisi (Doğumsal kalça çıkığının tanı ve tedavisi,
serebral palsi, kısalıklar, doğuşta oluşan deformiteler)
 Ayak, ayak bileği cerrahisi 
 Omuz, dirsek cerrahisi

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon






Yüz felci
Bel-Boyun fıtıkları
Kırık-Burkulma tedavisi
Omurga rahatsızlıkları
Romatizmal hastalıklar
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Serebral palsi (CP)
Hemipleji
Mutliple Skleroz (MS)
Parkinson
Kuadripleji
Parapleji

 Genel Cerrahi






Meme Hastalıkları
Memenin iltihabı hastalıkları
Memenin iyi tabiatlı hastalıkları
Meme başı akıntısına neden olan hastalıklar
Meme kanserleri







Multi nodüler guatr
Tiroid kanserleri
Hipoglosel kist
Troiditler
Paratiroid hastalıkları






Anal Fissür (makat çatlağı)
Hemoroidler (iç ve dış basur)
Perianal fistüller
Sinüs pilonidalis (kıl dönmesi)

Tiroid Hastalıkları

Mide ve üst üst gastrointestinal sistem hastalıkları
Kolorektal (kalın bağırsak) hastalıkları
Anorektal Bölge Cerrahi Hastalıkları

Safra kesesi hastalıkları
Karaciğer hastalıkları
Karın duvarı fıtıkları
Akut karın hastalıkları

 Kulak Burun Boğaz









Dış kulak yolunun tüm hastalıkları
Orta kulak hastalıkları
İç kulak rahatsızlıkları
Burun kemiği eğrilikleri, polipler ve burun içi kanserleri
Akut ve kronik sinüzitleri tedavileri
Mevsimsel ve Süregen alerjik burun nezleleri
Ağız içi iltihabı
Kistik ve tümöral hastalıkları














Bademcik ve geniz eti iltihapları ve büyümeleri
Horlama sebepleri ve tedavileri
Ses teli iltihabi hastalıkları
Ses teli nodüller
Gırtlak kanserleri
Konuşma bozuklukları
Baş ve boyun bölgesi hastalıları
Tükürük bezlerinin iltihabi hastalıkları ve tümöral şişlikleri
Tiroid bezi cerrahisi; yaklaşım ve cerrahisi
Tiroglossal kistlerin ve sinüslerin tedavileri
Baş-boyun bölgesinin tüm kanserleri
Burun estetiği, kepçe kulak benzeri estetik operasyonlar

 Dermatoloji












Botox
Dolgu
İp ile yüz germe (askı)
PRP
Mezoterapi uygulamaları
Saç ekimi
Leke tedavisi
Kimyasal peeling
Kılcal damar tedavisi
Ben alımı
Tırnak cerrahisi (tırnak batması)

 Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi









Burun estetiği
Kepçe kulak ameliyatı
FUE yöntemi ile saç ekimi
Meme büyütme estetiği
Meme küçültme estetiği
Jinekomasti (Erkeklerde meme büyümesi)
Liposuction (Yağ aldırma)
Vajina estetiği

 Göz Sağlığı ve Hastalıkları

 Genel göz muayenesi
 Katarakt ameliyatı (fako cerrahisi)
 Gözyaşı yolları ve göz kapağı ameliyatları
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 Göz ve göz çevresi kanserleri
 Kontakt lens
 Göz tansiyonu

 Beyin Cerrahisi













Bel-boyun ve sırt bölgesi fıtıkları
Omurilik tümörleri
Omurilik iltihapları ve travmaları
Omur kemiklerinin doğumsal defektleri
Omur kemiklerinin kayması
Omurga kanal darlığı
Beyin tümörleri
Beyin kanamaları
Su fazlalığı
Damarsal yapı bozuklukları
El-bilek ve dirsekte sinir sıkışması tedavileri
Minimal invazif cerrahi uygulamaları

 Nöroloji
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Baş ağrısı
Epilepsi
Serabravasküler hastalıklar
Migren ve diğer baş ağrıları
Hidrosefali
Kas hastalıkları
Menenjit belirtileri
Yüz ağrısı
Unutkanlık
Hafıza kaybı
Bunama
Alzheimer Hastalığı ve santral görme bozuklukları
Hareket bozukulukları
İstemsiz hareketler
Ellerde titreme
Parkinson hastalığı
Vücutta seyrime
Baş dönmesi
Kulakta Çınlama
Bayılma
Felç
Kol ve bacaklarda uyuşma hissi
Vücudun sağ veya sol tarafında uyuşukluk hissi










Parmak uçlarında uyuşukluk
Yürüme güçlüğü
Multipl Skleroz (MS)
Çift görme
Motor Nöron hastalıkları ve amyotrofik lateral skleroz (ALS)
Kasılma
Dengesizlik
EEG-EMG laboratuarı bulunmaktadır.

 Ağız ve Diş Sağlığı




















Diş tedavisi ve estetik diş hekimliği uygulamaları
Işınlı kompozit dolgu ve diğer dolgu çeşitleri
Kırık diş tedavileri ve pinli restorasyonlar
Periapikal ve panoramik röntgen
Kuafaj
Kanal tedavisi
Diş beyazlatma
Bonding uygulamaları
Diş eti tedavileri
Diş taşı temizliği
Subgingival küretaj
Oral cerrahi
Diş çekimi
Gömülü diş ameliyatları
Apikal rezeksiyon
İmplant uygulamaları
Protez
Çocuk diş hekimliği
Ortodontik tedaviler

 İç Hastalıkları










Hipertansiyon
Diyabet (Şeker hastalığı)
Hiperlipidemi (Kan yağlarındaki yükseklik)
Obezite ve metabolik sendrom
Mide ve bağırsak rahatsızlıkları
Böbrek hastalıkları
Kan hastalıkları
Periferik yayma değerlendirilmesi
Kas – eklem romatizması
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 Göğüs Hastalıkları












Solunum fonksiyon testleri
Uyku testi
Nebulizatör
Plevral sıvı aspirasyonu
Arter kan gazı alma
Bronkoskopi
Bilgisayarlı tomografi taraması
Transtorakal biyopsi (Tomografi eşliğinde)
Cilt prick testi
PPD Testi
Torasik ultrasonografi

 Üroloji

 Böbrek,üreter,mesane taşları
 Endoürolojik ameliyatlar: Retrograd intrarenal cerrahi, perkütan nefrolitotomi, endoskopik mesane taşı tedavisi, transüretral
prostat ve mesane tümörü rezeksiyonu
 Ürolojik kanserler: Prostat, mesane, böbrek, testis, idrar yolları
 Prostatın iyi huylu büyümesi (BPH)
 Ultrason eşliğinde prostat biyopsisi
 Flexibl sistoskopi ve üreterorenoskopi
 Üreme Sağlığı: İntertilite, varikosel, sertleşme bozuklukları,
erken boşalma
 Çocuk ürolojisi: Sünnet, inmemiş testis, hidrosel, varikosel,
hipospadias ameliyatları
 Laparoskopik ürolojik cerrahiler 
 İdrar yolu darlıkları
 Kadınlarda idrar kaçırma ve ürolojik hastalıklar
 Erkeklerde idrar kaçırma
 Erkeklerde kısırlık
 Varikosel hastalığı
 Cinsel fonksiyon bozuklukları
 İktidarsızlık
 Penil protez ameliyatları
 Penil eğrilik düzeltme ameliyatları
 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

 Radyoloji

 Ultrasonografi (USG)
 Doppler USG
 Ayrıntılı gebelik USG









Mamografi
Tomografi
Magnetik Rezonanslı Görüntüleme (MRG)
Periferik Damarsal Anjiografi (stent balon)
Biyopsi (Akciğer, Karaciğer, Böbrek, Meme)
Safra yolları işlemleri
Kemik Dansitometri













Obezite ve şişmanlıkta beslenme
Kilo alma programları
Diabetes Mellitusda (Şeker Hastalığı) beslenme
Kalp ve damar hastalıklarında beslenme
Gebelikte ve gestasyonel diyabette beslenme
Çocukluk ve adölesan dönemi beslenme
Böbrek hastalıklarında beslenme
Kanserde beslenme
Sporcu beslenmesi
Sindirim sistemi hastalıklarında beslenme
Kemik ve eklem hastalıklarında beslenme

 Beslenme ve Diyetetik

 Acil Servis

 Hastalara ilk müdahalenin hızlı ve doğru şekilde yapılması amacıyla Yüzüncü Yıl Hastanesi Acil Servis’i, gelişmiş teknik donanımı,
destekleyici tıbbi ekipmanları ve tecrübeli doktor kadrosuyla hastalarımıza 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.
 “Hasta odaklı” anlayışımız ile kurduğumuz bu iletişim ağı sayesinde gerekli tüm müdahaleler en hızlı şekilde yapılabilmektedir.
 Acil Servisimizin müşahede ve girişim odalarında hastalarımıza;
ilk müdahale, tetkik, gözlem ve tedaviler yapılmaktadır.

 Check-up

 Sağlıklı bir yaşam sürebilmenin yolu kişinin kendine önem vermesinden, sağlığına özen göstermesinden geçiyor. Henüz şikâyete
yol açmamış olası bir hastalığın erken tanısı sağlıklı yaşamın en
önemli anahtarını oluşturuyor. Özellikle kanser gibi hastalıklarda
erken teşhis son derece önem arz ediyor.
 Sağlık durumumuzun farkına ise düzenli Check-Up programları
ile varabiliyoruz. Check up taramaları sonucunda gerçekleşen erken
teşhis tedavi başarısını oldukça arttırıyor. 40 yaş altı ve üstü kadın-erkek ve çocuk Check-Up programlarımız hakkında bilgi alınız.
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