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 Sağlık, insanın en değerli varlığı olduğu için sağlık hizmeti insana sunulan en önemli hizmettir. Tanıdan tedaviye 
bünyesinde birçok işlem ve girişim bulunduran hasta bakım hizmeti büyük bir dikkat ve özen gerektirir. Zahmetli ve zor 
olan, bu hizmeti nitelikli sunmak, tanı ve tedavi sürecinde hizmet alan kişiye zarar vermeden hastalığını tedavi etmektir. 
Bu yüzden sağlık hizmetlerinde kalite ve “sıfır hata” hedefi tüm hizmet alanlarından daha çok önem taşır. 
 Kaliteli sağlık hizmet sunumu için öncelikle bunu temel amaç edinmek gerekir. Kaliteli sağlık sunumunun esas 
unsuru insandır. Alanında iyi yetişmiş, deneyimli, akademik bakış açısıyla ve etik anlayışla hizmet veren sağlık personeli 
sağlam alt yapı ve tıbbi donamımla desteklendiğinde, hastalar modern tıbbın birikimlerinden yararlanabilir.
 Koru hastaneleri farklı bir hizmet anlayışı ile yola çıkmıştır. Ankara’da, alanlarında tanınmış, seçkin ve deneyimli 
öğretim üyeleri bir araya gelerek kalite ve etik değerleri öne çıkaran bir anlayışla doğru tanı, etkin tedavi ve uygun maliyet 
politikası ile üst düzey hizmet vermeyi hedefleyen bir yapı ortaya koymuştur.
 Zamana saygılı, konforlu, kanıta dayalı tanı ve tedavi hizmeti sunmak; ancak iyi bir ekip, donanım ve hizmeti bu 
anlayışla sunma fikrinin buluşması ile mümkündür. Koru hastanelerinin temel ilkesi;  sunulan hizmetin sağlık hizmeti 
olması sebebiyle, ticari olmaktan çok etik ve değerler boyutuyla ön planda olmayı amaçlamaktır.
 Hastanelerimiz kısa sürede büyüyüp gelişmesini sürdürürken zengin akademik kadrosuyla tıp ve sağlık alanındaki 
gelişmeleri yakından izlemektedir.
 Sağlık sektörünün ihtiyaçlarını gören ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekçi politikalarla büyümeyi hede-
fleyen bir sağlık kuruluşu olarak, yakın gelecekte sağlık bilimleri eğitimi yapan özel bir sağlık üniversitesinin kuruluşunu 
planlıyoruz. 
 Halen Ankara’da iki hastane ile faaliyetini sürdüren ve 2013 yılında üçüncü bir hastaneyi hizmete sokmayı 
planlayan Koru Sağlık Grubu ileri düzey teknoloji kullanan alt yapısına robotik teknolojiyi de ekleyerek hizmetlerini 
sürdürecektir.
 Başvuran her hastanın kendisini özel hissettiği, insana ve insan yaşamına saygılı bir hizmet anlayışının her kade-
mede özenle yürütüldüğü hastanelerimizde sizlere hizmet sunmaktan onur duyacağız.
  Hayatınızın güzelleşmesi dileğiyle… 

Prof. Dr. Hasan Biri
Koru Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
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Telefon : +90-312-269-6262 Fax : +90-312-268-5353
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Ağız ve Diş Sağlığı
Diş ve dişeti hastalıkları en önemli sağlık sorunları arasında 
yer almasına rağmen; ağız ve diş sağlığına gereken önem 
verilmemektedir.

Ağız ve dişlerde ortaya çıkabilecek problemler vücuttaki 
diğer organları da etkileyebilir. Ağız sindirim 
sistemimizin başlangıcıdır. Ağızda ve dişlerde oluşan prob-
lemler ve dişlerdeki ağrı yemeklerin yeterince çiğnenip 
öğütülememesine; buna bağlı olarak mide ve sindirim 
sistemindeki organlarda rahatsızlıklara neden olabilir.

Ağız ve dişlerde oluşabilecek enfeksiyonlar başta kalp, 
böbrekler ve eklemler olmak üzere organlarda ciddi sorun-
lara yol açabilir. Bu nedenlerden dolayı ağız ve diş sağlığı 
ihmal edilmemesi gereken bir konudur.

Ağız ve diş sağlığının korunması için bakım çok önemlidir. 
Dişlerin düzenli olarak fırçalanması, diş ipi kullanımı rutin 
hekim kontrolleri ile sağlıklı ağız ve dişlere sahip olmak 
mümkündür.

Özel Koru Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğinde hede-
fimiz; kaliteli, güvenilir ve sürekli gelişmeyi hedefleyen, 
koruyucu, fonksiyonel estetik ağız diş sağlığı hizmetini 
sunmaktır. 
Ağız sağlığı bir bütün olarak değerlendirilmektedir. 
Doğru teşhis ve tedavi planlamasıyla her türlü tedavi 
yapılabilmektedir.

 Kliniğimizde uygulanan tedaviler:

 Röntgen ve RVG ile teşhis: Tanı amaçlı 
kliniğimizde dijital radyolojik görüntüleme ile dişler 
radyolojik açıdan değerlendirilip, ağıziçi kamera ile detaylı 
muayene yapılmaktadır.
 Restoratif tedavi: Çürüklerin ve dişlerdeki 
madde kayıplarının dolgularla tedavi edilmesi
 Endodontik tedavi: Ni-Ti Döner kanal aletleri ve 
Apex Locater ile kanal tedavisi yapılmaktadır.
 Estetik dişhekimliği: Portatif  diş beyazlatma 
cihazı ile beyazlatma(bleaching), seramik ve kompozit 
laminate veneer ve tam seramik kron uygulamaları 
yapılmaktadır.
 Periodontoloji: Dişeti hastalıklarının tedavileri 
yapılmaktadır.
 İmplantoloji: Çeşitli nedenlerle kaybedilen 
dişlerin yerine, üzerine kron köprü veya hareketli bir pro-
tezin yapılabilmesi için çene kemiğine yapay titanyum diş 
kökleri yerleştirilmesi
  Pedodonti: Çocuk diş hekimliği
 Protetik diş tedavisi: Kron köprü veya hareketli 
protezler yapılması
 Ağız diş çene cerrahisi: Gömülü dişlerin 
çıkarılması, implant uygulamaları
 Ortodonti: İskeletsel anomalilerin ve diş 
çapraşıklıklarının düzeltilmesi
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Anestezi ve 
Reanimasyon

 Koru Hastaneleri’nde Anesteziyoloji ve Reani-
masyon Bölümü, tüm cerrahi bölümlerde operasyona 
alınacak hastaları operasyon öncesinde değerlendirip, 
muayene edip gerekli konsültasyonları ve ek tetkikleri 
isteyerek hastaları ameliyata hazırlar. Anestezi şeklini be-
lirleyerek operasyon öncesi hastaya uygulayacağı anestezi 
tekniği hakkında bilgi verir. 

 Altyapı ve Donanım
• Her türlü donanıma uygun ameliyathane odaları 
• Gelişmiş, son teknoloji, anestezi cihazları, monitörler, 
infüzyon cihazları
• Anestezi uygulamalarına müsait USG
• Periferik blok uygulamalarında kullanılan sinir 
stimülatörü, kateter ve iğne setleri
• Fiberoptik entübasyon ve zor hava yolu uygulamaları için 
donanımlı araba 
• TEE 
• Pediatrik vakalarda anestezik açıdan müdahaleler için her 
türlü malzemenin bulunduğu özel arabalar
• Uyanma ve takip ünitesi; bu ünite içinde tüm malzeme-
lerin bulunduğu depo 
• Narkotik ilaçların takibi için özel olarak oluşturulmuş 
sistem
• Ameliyat öncesi hastaların görülebilmesi için poliklinik 
hizmetlerinin ve küçük girişimlerin yapılabileceği ünite
• Tüm hastalara uygulanan hasta kontrollü analjezi (PCA)

 Ameliyat - İşlem ve Girişimler

 Bölümümüzde; entübasyon, santral ven ve arter 
kanülasyonları, sıvı ve kan tedavisi için gerekli girişimler, 
ağrı tedavisi, zor hava yolu uygulamaları, periferik ve 
santral tüm sinir blokları, mekanik ventilasyon uygulaması, 
bölümlere ve hastaya spesifik tüm anestezi ve analjezi 
uygulamaları başarıyla gerçekleştirilmektedir.

 Özellikli Hizmet Alanları
• Tüm bölümlere ve hastalıklara yönelik spesifik analjezi,  
anestezi, acil uygulamalar
• Takibi önemli olan ilaçlarda kontrol ve eğitim
• İntraoperatif dönemde transözefageal ekokardiyografi 
uygulaması
• Periferik blok uygulaması
• Algoloji 
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Beslenme ve Diyet

 Toplumda sağlıklı beslenme bilincini oluşturarak 
yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan Beslenme ve 
Diyetetik Bölümümüz, yatarak ve ayaktan hizmet alan 
hastaların beslenme tedavisini programlayarak, iyileşme 
sürecini destekleyecek beslenme hizmetlerini vermektedir.
Diyet Polikliniğimizde; kilo vermek amacıyla bölümümüze 
başvuran hastalarımızda, “Vücut Bileşenleri Ölçümü” 
tekniği kullanılarak bazal metabolizma hızı, vücut yağ, 
kas ve su oranları bakılmaktadır.  Sonrasında kişiye özel 
beslenme eğitimi ve programı önerilmektedir.

 Diyet polikliniğimizde
• Gebelik-emziklilik dönemi beslenmesi
• Çocuk-ergen beslenmesi
• Sporcu beslenmesi 
• Kanserde beslenme
• Yaşlılıkta beslenme
• Şeker hastalığı (Diyabet)
• Kalp-damar hastalıkları
• Hipertansiyon
• Böbrek hastalıkları
• Kemik erimesi (Osteoporoz)
• Gastro-intestinal sistem hastalıklarında beslenme
• Enteral ve parenteral beslenme
Konularında bireysel eğitim verilmekte ve takibi 
yapılmaktadır.

 Altyapı ve Donanım

• Javon lOl Vücut Analiz Cihazı 
• Tanita Boy Ölçer 
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Beyin ve 
Sinir Cerrahisi
 Beyin Cerrahisi bölümümüzde nöro-travma, nöro-
onkoloji, nöro-vasküler, cerrahi, pediatrik nöro-şirürji, ağrı 
cerrahisi ve kompleks spinal cerrahi alanlarında hizmet 
verilmektedir.

 Altyapı ve Donanım
• Ameliyat mikroskobu
• İntraoperatif radyografi için mobil skopi
• İntraoparatif tümör cerrahisi için navigasyon 
• Tümör cerrahisinde kullanılan ultrasonografik aspiratör

 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
• Nöro-onkolojik Hastalıklar      
• Spinal Hastalıklar Omurga- Omurilik Hastalıkları
• Ağrı Cerrahisi   
• Çocukluk çağı sinirleri tümörleri
• Periferik Sinir Cerrahisi  

 Ameliyat - İşlem ve Girişimler
 Erişkin ve çocuk beyin, omurilik ve sinir 
sistemine ait tümör cerrahisi, beyinin gelişimsel hastalıkları 
ve damar anormalliklerinin cerrahi tedavisi yapılmaktadır. 
Travmaya bağlı olarak gelişen her türlü kafa ve omurilik 
yaralanmasının hızlı tanı ve tedavisi de acil servis ve yoğun 
bakım hizmetleri ile koordineli bir şekilde sağlanmaktadır.

 Özellikli Hizmet Alanları
 Erişkin ve çocukluk çağı beyin, omurilik ve sinir 
sistemine ait tüm doğumsal ve edinsel tümörlerin cerrahi 
tedavisi, damar ve yapısal hastalıkların cerrahi tedavisi.
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümümüzde, 0-16 
yaş aralığındaki bebek, çocuk ve ergenlerin muayene 
ve tedavileri yapılmakta ve koruyucu sağlık hizmetleri 
sunulmaktadır.

 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
 Sağlam bebek, çocuk muayeneleri, çocukların 
sağlıklı gelişmesini desteklemek için önemli bir fırsattır.
 Bölümde kullandığımız sağlık rehberleri ile 
çocuklar ve ailelerinin karşılaştığı yaralanmalar, eğitim 
yetersizliği, çocuk istismarı ve ihmali, aile içi şiddet, aile 
sağlığını etkileyen çevresel etmenler, şişmanlık ve riskli 
davranışlar, sigara, alkol ve ilaç gibi sorunların saptanması 
ve zararlı etkilerin önlenmesi amaçlanmaktadır. Çocuk 
hekimlerimiz çocukların büyüme ve gelişme, sosyal yet-
enek ve aile yaşamı hakkında bilgi edinmekte ve sağlıklı 
gelişimleri için yönlendirmektedir. 
 Çocuklarımızın doğumdan itibaren be-
lirli aralıklarla takipleri ve gerektiği zaman tedavileri 
yapılmaktadır.
 Bebeklerimizin, doğumdan itibaren ilk olarak ilk 
hafta içinde, 15.günde, daha sonra ise ilk yıl 1ay aralıklarla 
ikinci yıldan sonra altı ay aralarla rutin muayeneleri 
yapılmaktadır. Bu muayenelerde bebeklerin fiziksel, sosyal 

ve psikolojik gelişimi değerlendirilmekte, Sağlık Bakanlığı 
ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri göz önünde bulun-
durularak aşıları yapılmaktadır.
 Bölümümüz acil tıbbi durumlarda çocuklarımıza 
müdahalede bulunacak personel ve donanıma sahiptir.
Bölümümüzün en önemli hedeflerinden biri de anne 
sütü ile beslenmenin bebeğin gelişimindeki önemini 
vurgulamaktır. Tüm bebeklerimizin ilk 6 ay sadece anne 
sütü ile beslenmeleri konusunda tüm hemşire ve 
hekimlerimiz çaba gösterirken, kadın hastalıkları ve 
doğum bölümünden de destek alınmaktadır.
 
 Tarama Testleri

• Fenilketonüri
• Hipotiroidi 
• İşitme Taraması 

 Özel Alanlar

• Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi
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Dahiliye (İç Hastalıkları)
 İç hastalıkları bölümümüz; Alerji, immünoloji, en-
dokrinoloji,  gastroenteroloji,  geriatri, hematoloji, nefrolo-
ji, tıbbi onkoloji, romatoloji yan dallarını kapsamaktadır.

 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
• Şeker hastalığı (Diabetes Mellitus)
• Koroner kalp hastalığı
• Kolesterol yüksekliği
• Akciğer hastalıkları
• Böbrek fonksiyon bozuklukları
• Karaciğer ve safra yolları hastalıkları
• Hepatitler
• Meme, rahim, rahim ağzı, kalınbağırsak, prostat ve me-
sane kanserleri
• Anemi türleri
• Kemik erimesi
• Tiroit hastalıkları
• Kanser hastalıklarının tedavisi
• Akut ve kronik böbrek yetmezliği
• Nefrotik Sendrom
• Hematolojik malign hastalıklar
• Romatolojik Hastalıklar

 Özellikli Hizmet Alanları
• Check-Up Merkezi
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Dermatoloji ve 
Kozmetoloji

 Altyapı ve Donanım
• Binoküler mikroskop
• Ayaklı loop
• Wood lambası
• Kriyoterapi cihazı
• Elektrokoterizasyon cihazı
• Dermatoskop
• Lazer cihazları
• Deri prick testleri
• Dermaroller cihaz ve ekipmanları
• Kimyasal peeling ekipmanları
• Saç mezoterapisi ekipmanları
• Cilt bakımı cihazı ve ekipmanları 

 Üniteler ve Birimler
• Dermatoloji birimi
• Dermokozmetik birimi 

 Alerji Testleri
• Alerjik deri hastalıklarında;
• Atopik egzema
• Kontakt egzema
• Ürtiker testleri uygulanmaktadır. 

Dermatoloji kliniğimizde gıda ve çevresel maddeleri içeren 
toplam 20 adet maddeden oluşan alerji testi yapılmaktadır.

 Özellikli Hizmet Alanları
 Dermatoskopi
 Kanser öncüsü olabilen benlerin tanı ve teda-
visinde kullanılan önemli bir yöntemdir. Hastanemizde  
başarı ile kullanılmaktadır.
 Kriyoterapi
Sıvı azot gazı uygulamasıyla siğil, kondilom, yumuşak 
fibromlar gibi lezyonların tedavisi yapılmaktadır.
 Lazer Epilasyon
Lazer epilasyon kıl keseciğini tahrip etme yöntemiyle 
uygulanan bir tedavidir. 
 Saç Mezoterapisi
Saç dökülmesini durdurmak, saçın kalitesini arttırmak 
amacıyla belirli aralıklarla saçlı deriye uygulanan tedavi 
şeklidir. 
 Kimyasal Peeling (soyma)
Cildi yenilemek amacıyla yapılan önemli bir uygulamadır. 
Başlıca; akne ve akne izlerinin tedavisi, güneş, yaşlılık ve 
gebelik lekelerinin ve foto-yaşlanmanın  azaltılması, ince 
kırışıklıkların azaltılması, ciltte aşırı yağlanma veya kuruma 
gibi problemlerin düzeltilmesi ve ciltte ton farklılıklarının 
ve mat görünümün giderilmesi amacıyla uygulanmaktadır.
 Dermaroller Uygulamaları
Dermaroller uygulamaları başlıca; akne skarı (sivilce izleri), 
yara izi tedavisi, leke, çatlak (stria) tedavileri, ve yaşlanmaya 
bağlı izlerin giderilmesi amacıyla yapılmaktadır. 
 Cilt Bakımı
Dermo-kozmetik ünitemizde uzman estetiysen tarafından 
cildinize uygun ürünlerle anti-aging amaçlı cilt bakımları 
yapılmaktadır. 
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Endokrinoloji ve Diyabet
Endokrinoloji bölümü iç salgı bezlerine ait rahatsızlıklar ve 
bunların tedavisiyle  ilgilenmektedir. 
Bölümümüzün ilgi alnına giren konular 
 1.  Hipofiz Bezi Hastalıkları
 
Hipofiz bezinin fazla çalışması ile ilgili bozukluklar:
•  Hiperprolaktinemi
•  Akromegali ya da Jigantizm 
•  FSH ya da LH salgılayan adenomlar
•  Cushing Hastalığı 
•  TSH salgılayan adenom
Hipofiz bezinin az çalışması ile ilgili bozukluklar
•  Diabetes İnsipitus  

 2. Tiroid Bezi Hastalıkları (Guatr)
• Hipertiroidizm 
• Hipotiroidizm  
• Hashimoto tiroiditi 
• Riedel tiroiditis
• Subakut tiroidit  
• Tiroid bezinin kanserleri
 
 3.  Paratiroid Bezi Hastalıkları
• Hiperparatiroidizm 
• Hipoparatiroidizm 

 4. Böbrek üstü bezi hastalıkları
• Cushing sendromu
• Primer hiperaldosteronizm ve feokromositoma
• Konjenital Adrenal Hiperplazi
 
 

 5. Üreme sistemi ile ilgili hastalıklar
• Yumurtalık Fonksiyon Bozuklukları
 
• Polikistik Over Sendromu
• Hipogonadizm
• Jinekomasti  
 
 6.  Metabolik Kemik Hastalıkları 

 Osteoporoz
Menopoza bağlı osteoporoz
Erkek osteoporozu
 
 Başka sebeplere bağlı ortaya çıkan osteoporoz
• Renal Osteodistrofi
• Paget Hastalığı
 
 7. Metabolik Bozukluklar

• Hipoglisemi (Düşük Kan Şekeri)
• Obezite
• Lipid Metabolizma Bozuklukları 
• İnsülin direnci ya da bozulmuş glukoz toleransı
 
 8.Diabetes Mellitus (Şeker Hastalığı)
• Tip 1 Diyabet
• Tip 2 Diyabet
• Diğer sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan diyabet



22 23

Enfeksiyon 
Hastalıkları ve 
Klinik 
Mikrobiyoloji
Enfeksiyon Hastalıkları Bölümümüzde her türlü bakteriyel, 
viral,  paraziter, ve sistemik mantar hastalıklarının tanı ve 
tedavileri yapılmaktadır.

 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
• Döküntülü hastalıklar
• Solunum sistemi enfeksiyonları 
• Barsak enfeksiyonları
• İdrar yolları enfeksiyonları
• Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar
• Paraziter hastalıklar
• Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları 
• Diyabetik ayak yaraları
• Sarılıklar
• Bruselloz
• Menenjitler 
• Tifo
• Tetanoz
• Seyahat enfeksiyonları ve diğer enfeksiyonlardan korun-
mak için yetişkinlerin aşılanması
• Kuduz, Tetanoz, Hepatit A, Hepatit B, Mevsimsel 
Grip, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Pnömokok aşı 
uygulamaları. 
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Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Akupunktur
 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) bölümü 
başta romatizmal hastalıklar olmak üzere, her  türlü kas ve 
iskelet sistemi hastalıklarının tanısı ve tedavisi ile ilgilenir. 
Ortopedik rehabilitasyon, nörolojik hastalıklar ve spor 
yaralanmalarının rehabilitasyonu  ve ortez uygulamaları 
yapılır. Başta ağrı olmak üzere Dünya Sağlık Örgütünce de 
kabul gören çeşitli hastalıklarda akupunktur uygulaması 
yapılır.

 Altyapı ve Donanım
• Yüzeysel sıcak ve soğuk uygulamalar
• Parafin banyosu
• Cryocuff
• Ultraviyole
• İnfraruj
• Ultrason
• Kısa dalga
• TENS diadinami, vakum interferans gibi ağrı giderici her 
türlü alçak ve orta frekanslı akımlar
• Elektrik Stimülasyonu
•Biofeedback
•Traksiyon
•Tıbbi masaj
•Sürekli pasif hareket cihazı (CPM)
•Kol ve ayak ergometresi
•Paralel  bar ve merdiven
•Denge tahtası, parmak merdiveni
•Ağırlıklar, therabandlar ve egzersiz topları 

• Vakum interferans gibi her türlü alçak ve orta frekanslı 
akımlar

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İşlemleri
• Doğuştan veya sonradan meydana gelen, kişinin fonksiy-
onel kapasitesini etkileyerek yaşam kalitesini düşüren her 
türlü kas iskelet ve hareket sistemi hastalığının tedavisi 
(kireçlenmeler, yumuşak doku romatizmaları, bel ve boyun 
fıtıkları, el ve ayak bileği yaralanmaları, çocuk felci, kalça 
çıkığı) 
• Omurilik yaralanmaları
• İnme- Kısmi felç 
• Serebral paralizi
• Hidrosefali, mikrosefali
• Meningomiyelosel
• Kas hastalıkları
• Multiple Skleroz
• Parkinson
• Yüz felci
• Kalça, diz ve diğer eklem protez uygulamaları
• Ampute rehabilitasyonu

• Spor yaralanmaları, tenisçi dirseği, donuk omuz
• Menisküs ve bağ yaralanmaları ile ameliyat sonrası reha-
bilitasyon
• Kırık, çıkık, burkulma sonrası rehabilitasyon
• El rehabilitasyonu
• Doğum öncesi ve sonrası rehabilitasyon
• İdrar tutamama rehabilitasyonu
• İş-uğraşı tedavisi
 
 Diğer Kliniklerde Yatan Hastalara Sunulan 
Hizmetler
• Solunum egzersizleri
• Yoğun bakım ünitesinde egzersiz ve rehabilitasyon
• Ortopedik cerrahi sonrası rehabilitasyon
 Diğer Tedavi Modaliteleri
•   Lokal enjeksiyonlar (tetik nokta, tendinit, intraartiküler)
•   Kinezyolojik bantlama (kas-iskelet sistemi ağrıları, insta-
biliteler, kas güçsüzlükleri, bazı nörolojik hastalıklar)  
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Gastroenteroloji
 Gastroenteroloji bölümümüzde bu alanda gerekli 
sertifikalara sahip olan uzmanlarımız hizmet vermektedir.  
Endoskopik işlemler hastanemiz bünyesinde bulunan 
İleri Endoskopi Tanı ve Tedavi Merkezinde (GI Center) 
yapılmaktadır.

 Altyapı ve Donanım
• Tanı ve tedavi için alt ve üst gastrointestinal endoskoplar
• ERCP

 Hizmet Alanları
 Hasta aksi yönde istekte bulunmadığı sürece tüm 
endoskopik işlemler anestezi uzmanı gözetiminde 
“sedasyon “ ile yapılmaktadır. Karaciğer biyopsileri gündüz 
tedavi ünitesinde gerçekleştirilmektedir.
 
 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
 Sindirim sistemi hastalıkları tanı ve tedavisi: 
Karın ağrısı, bulantı, reflü hastalığı, yutma bozuklukları, 
gastrit, dispepsi, peptik ülser, ishal, kabızlık, huzursuz 
barsak sendromu, hemoroid ve anal fissür, Çölyak hastalığı, 
yemek borusu, mide, ince ve kalın barsak tümörleri
 Karaciğer hastalıkları tanı ve tedavisi:  Yağlı 
karaciğer hastalığı, alkolik karaciğer hastalığı, viral ve 
metabolik kronik hepatitler, kist hidatik ve diğer kistik 
hastalıklar, safra yolu taşları, kolesistit, kolanjit, karaciğer ve 
safra yolu tümörleri
 Pankreas hastalıkları:  Akut ve kronik pankrea-
titler, pankreas kistleri, kanserleri
 İnflamatuar Barsak Hastalıkları:  Ülseratif 
kolit, Crohn hastalığı

 Ameliyat - İşlem ve Girişimler
 Üst gastrointestinal endoskopi, alt gastrointes-
tinal endoskopi, safra yolları ve pankreas endoskopisi, 
beslenme tüpü (PEG) takılması, karaciğer biyopsisi, üre-
nefes testi.
 
 Özellikli Hizmet Alanları
 Gastrointestinal sistem kanamalarının 
endoskopik tedavisi:  Skleroterapi, enoklip, endoloop, 
band ligasyon, argon plazma, koagulasyon, poliplerin 
endoskopik yöntemle tedavisi, endoskopik yöntemle 
hemoroidlerin band ligasyonu,yemek borusu alt ucu 
darlıklarının balon ile tedavisi. 
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Genel Cerrahi
 Bölümümüzde tüm genel cerrahi vakaları 
yanında, kanser cerrahisi endokrin cerrahi ve anorek-
tal cerrahi alanında teşhis ve tedavi  işlemleri başarıyla 
uygulanmaktadır.

 Altyapı ve Donanım
• Laparoskopik Cerrahi ekipmanları
• Harmonic Laser
• PTNSE
• FEMİSCAN
• Alt ve üst gastrointestinal endoskoplar
• ERCP için yan görüşlü endoskop
• Ultrasonografi cihazları 

 Ameliyat - İşlem ve Girişimler
 Kliniğimiz bünyesinde özellikle anal inkon-
tinans ve anorektal hastalıkların cerrahi tedavisinde 
PTNSE ve FEMISCAN gibi non-invaziv girişimler başarıyla 
uygulanmaktadır.

 Özellikli Hizmet Alanları
• Kolorektal kanser cerrahisi
• Laparoskopik cerrahi

• Hemoroid cerrahisi
• Robotik cerrahi 
 Üniteler ve Birimler
 Son teknolojik cihazlarla donatılmış 5 ameliyat 
odası ve büyük cerrahi girişimler sonrası gerekli desteği 
sağlayacak yoğun bakım ünitesi genel cerrahi kliniğinin 
hizmetine sunulmuştur. 
 Ameliyathaneler her türlü laparoskopik işlemin 
başarıyla yapılmasını sağlayan  Storz marka cihazlarla 
donatılmıştır. 
 Gastrointestinal sistem hastalıklarının tanı ve te-
davisi için gerekli endoskopik işlemler hastane bünyesinde 
yer alan ileri endoskopik tanı tedavi merkezinde(GI Center) 
konuşlandırılan 2 adet endoskopi cihazı ve 1 adet ERCP 
cihazı ile yapılmaktadır.  
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Göğüs Hastalıkları
 Altyapı ve Donanım
• Solunum Fonksiyon Laboratuvarı
• Spirometre
• Akım Hacim Eğrileri
• Altı Dakika Yürüme Testi
• Arter Kan Gazları Analizi
• Fiberoptik Bronkoskopi 
  
 Laboratuvarlar
• Solunum Fonksiyon Laboratuvarı
• Bronkoloji Laboratuvarı
• Uyku Laboratuvarı 
 
 Ameliyat - İşlem ve Girişimler
• Torasentez
• Fiberoptik Bronkoskopi
• Bilgisayarlı Toraks Tomografisi ve Tomografik Anjiyografi, 
Manyetik Rezonans  Anjiyografi, Toraks Ultrason eşliğinde 
sıvı  örneklemesi  ve boşaltımı
• Akut ve kronik solunum yetmezliğinde non-invaziv me-
kanik ventilasyon,  CPAP; BiPAP tedavileri
• Polisomnografi
• Akciğerin sintigrafik değerlendirmeleri 
• Akciğere yönelik MRI uygulamaları
• Plevra biyopsisi 
• Pulmoner Arter Kateterizayonu  

 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
• Astım
• KOAH
• Bronşiolit
• Pnömoniler
• Akciğer ve Plevra Maligniteleri
• İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
• Pulmoner Tromboemboli
• Pulmoner Hipertansiyon
• Solunum Yetmezliği (Nonİnvaziv ve İnvaziv Mekanik 
Ventilasyon)
• Uykuda Solunum Bozuklukları
• Pre-operatif Akciğer Komplikasyonları
• Post-operatif Akciğer Komplikasyonları
• Solunum Egzersizi işlemleri

 Özellikli Hizmet Alanları
 Toraksta tanı amaçlı patolojik örnek alınması.
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Göz Hastalıkları

 Altyapı ve Donanım
• Pakimetri
• Kornea Topografisi
• Heidelberg Retinal Tomografi (HRT)
• Statik Damar Analizi
• Dinamik Damar Analizi
• A-Scan Ultrasonografi (İmmersiyon)
• A-B Scan Ultrasonografi
• Hess Perdesi
• Bilgisayarlı Görme Alanı 
• OCT (Optical Coherens Tomografi)
• FFA (Fundus Flöresein Anjiyografi)
• Argon Laser
• YAG Laser
• SLT Laseri (Selektif Laser Trabeküloplasti)
• Kontakt Lens Uygulama Setleri
• PlusOptix (Pediatrik Refraksiyon Ünitesi)
• Prizmalar (Şaşılık Muayenesi için)
• Stereopsis Testleri
• Egzoftalmometri
  Üniteler ve Birimler
• Ön Segment Ünitesi
• Glokom Ünitesi
• Retina Ünitesi
• Oftalmo-pediatri ve Oküloplasti Ünitesi 
  Özellikli Hizmet Alanları
• Premium lensler kullanılarak katarakt cerrahisi
• Astigmatlar için Torik lens uygulamaları
• Multifokal  göz içi lensi uygulamaları 
• Glokom hastalarına laserle ve seton implantlarla tedavi 
sunumu.

• Her türlü kontakt lens uygulaması.
• Sarı nokta hastalığı tetkik ve teda-
visi imkanları 
• Pediatrik katarakt cerrahisi
 Ameliyat - İşlem ve 
Girişimler
• Kapakta kist şalazyon ameliyatı
• Kapak tümörü ameliyatı
• Entropiyum ameliyatı
• Ektropiyum ameliyatı
• Kapaklar krio aplikasyonu
• Tarsorafi
• Blefarorafi
• Konkresyon küretajı
• Pterjium ameliyatı
• Konjoktivadan tümör çıkarılması
• Konjonktiva plastiği
• Konjonktiva örtmesi
• Korneal debridman
• Korneadan yabancı cisim 
çıkarılması
• Kornea kesisinin sütüre edilmesi
• Ön kamara ponksiyonu-lavajı
• Keratoplasti
• Limbal Otogreft
• Astigmatik keratotomi
• Pediatrik Katarkt Cerrahisi
• Fako yöntemi ile katarakt ameliyatı 
ve göz içi lensi konulması
• Sekonder göz içi lensi konulması
• Göz içi lensi çıkarılması
• Pupilloplasti
• Sineşiotomi
• Laser kapsülotomi
• Laser sineşiotomi
• Kapsül germe halkası konulması

• Periferik iridektomi
• Trabekülektomi
• Laser trabeküloplasti
• Laser iridotomi
• Seton ameliyatları
• Ankiste bleb revizyonu
• Şaşılık ameliyatları
• Nazolakrimal kanal sondalaması
• Kese flegmon drenajı
• Eksternal dakriosistorinostomi
• Retina Argon Laser 
fotokoagülasyonu
• Retina Dekolman Ameliyatı
• Anterior Vitrektomi
• Evisserasyon
• Enükleasyon
• Mobil implant
• İridodializ düzeltilmesi
• Pupilloplasti
• Makula dejenerasyonu için fotodi-
namik tedavi
• Makula dejenerasyonu için intravit-
real enjeksiyon
• Göz travma cerrahisi 
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Kadın Hastalıkları ve  Doğum
 Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümümüz gebelik-
doğum,jinekolojik sorunlar ve infertilite ve jinekolojik 
endokrin sorunların tanı ve tedavisinde modern tıbbın en 
yeni olanaklarıyla hizmet vermektedir. Maternal ve fetal tıp 
alanında her türlü girişim tanı ve tedavinin yapıldığı has-
tanemizde, özellikle riskli gebelik izlemi ve fetal sorunlara 
yaklaşımlarda en üst düzey teknoloji kullanılarak eksiksiz 
bilgi ve beceri ile hizmet sunulmaktadır. 
Jinekolojik-onkolojik sorunların cerrahi tedavisi için ileri 
düzey laparosopik ve endoskopik sistemlere sahip olan 
hastanemizde robotik cerrahi teknoloji kullanılmaya 
başlanmıştır. Bölümümüz robotik cerrahide öncü rol üstle-
nerek, çağın teknolojisini jinekoljik /onkolojik sorunların 
cerrahi tedavisinde konforlu ve güvenli bir seçenek olarak 
sunmaktadır. 

 Altyapı ve Donanım 
• 4D –Ultrasonografi cihazları
• Fetal monitörler
• Kriyoterapi ve elektrokoter
• Kolposkopi
• Ofis histeroskopi
• Operatif histeroskopi
• Laparoskopik cerrahi sistemleri
• Da Vinci Robotik cerrahi sistem
 
 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
• Gebe takibi/ Riskli gebeliklerin tanısı, tedavisi ve izlemi
• Jinekolojik sorunlar
• Jinekolojik Onkolojik sorunlar
• Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite

Gebelik Sırasında Tanısal veya Tedavi Amaçlı 
İşlemler:
İleri Düzey Ultrasonografik Tetkikler:  
• Anomali taramasına yönelik detaylı ultrasonografi;
• 11-14 hafta detaylı ultrasonografi 
• 18-22 haftada detaylı ultrasonografi
• Genetik sonogram
• Maternal ve Fetal Doppler ölçümleri
• Fetal Ekokardiografi
• Koryon Villus Biyopsisi (plasentadan örnek alınması)
• Amniyosentez (amnion sıvısından örnek alınması)
• Kordosentez (fetal kordondan kan alınması)
• Fetal Girişimler (fetal kan tranzfüzyonu, sıvı değişimi, 
diğer fetal biyopsiler)

 Yüksek Riskli Gebelerin İzlenmesi ve Kon-
sultasyonu:
• Kötü gebelik öyküsü ;
• Düşükler
• Ölü doğum
• Tekrarlayan erken gebelik 
• Erken doğum öyküsü
• Tekrarlayan erken doğum öyküsü
• Sakat doğum öyküsü
• Zor doğum öyküsü
• Mevcut gebeliğinde riski olanlar;
• Erken haftalarda kanama (düşük tehlikesi)
• İleri gebelik haftalarında kanama
• Amnion sıvısının erken gelmesi (zarların doğumdan önce 
yırtılması)
• Bebeğin sıvısının az olması
• Bebeğin sıvısının çok olması
• Plasenta yapışma sorunları
• Bebeğin normalden az gelişmesi
• Bebeğin normalden fazla gelişmesi
• Mevcut gebeliğinde tarama testlerinde yüksek risk 
tespit edilmiş gebeler;
• Down sendromu taraması için yapılan ikili/üçlü/
dörtlü testlerde yüksek risk tespit edilmesi
• Anormal kan AFP (Alfa-Fetoprotein) Değeri
• Anne kanında enfeksiyon tarama testler-
inde anormal sonuç çıkan gebeler
• Çoğul Gebelik takibi (ikiz, üçüz ve 
üçüz üssü gebelikler)
• Gebelik takibi sırasında tansi-
yon yüksekliği (preeklampsi, 
eklampsi, hipertansiyon)
• Gebelik şekeri

Maternal Hastalık 
Varlığında Gebelik 
Öncesi Tetkik 
Tedavi ve Ge-
beliklerinde 
İzlem ve 
Doğum:
• Kalp 

Hastalıkları
• Yüksek Tansiyon
• Diyabet
• Tiroid hastalıkları(hipotiroidi,hipertiroidi)
• Diğer Endokrin Hastalıklar
• Önceki Gebelikte Preeklampsi (Toksemi)
• Böbrek hastalıkları(böbrek transplanyonu geçirmiş ge-
beler)
• Sindirim Sistemi Hastalıkları (Crohn, kolitis ülseroza vs)
• Enfeksiyon Hastalıkları
• Lupus, FMF, MS gibi nörolojik ve oto-immün hastalıklar
• Kronik akciğer hastalıkları                                                                                       
        
 Obstetrik Ameliyatlar:
• Erken gebelik haftalarında yapılan müdahaleler;
Düşük ile sonuçlanacak kanamalı gebeliklere küretaj
Erken doğumları ve düşükleri engellemek için servikal 
sütür 
• Acil servikal serklaj
• Normal vajinal doğum (gerektiğinde doğum analjezisi, 

ağrının azaltılması ile ilgili yöntemler)
• Ağrısız vajinal doğum (=epidural anestezi ile 

doğum)
• Sezaryen doğum (spinal, epidural, genel anest-

ezi)

 Jinekolojik ve Onkolojik Hastalıklara 
Tanı ve Tedavi Yaklaşımları:

• Rutin jinekolojik kontrol
• Jinekolojik-onkolojik taramalar;

• Rahim ağzı kanserinin erken tanı 
testler

• Rahim ve yumurtalık kanserl-
erinin erken tanı ve tedavisi

• Menapoz öncesi-Me-
napozal geçiş yılları-

Menapoz sonrası 
dönemde izlem,

• Aile planlaması 
yöntemlerin 

anlatılması ve 

uygulanması,
• Tanısal küretajlar,
• Kolposkopi,
• Histeroskopi,
• Laparaskopi,
• Vulva-vajina ve serviksin enfeksiyonlarının tanı-tedavisi,
• Jinekolojik anormal kanamalar (tanısal küretaj, ofis hister-
oskopi, operatif histeroskopi)
• Yumurtalık (over) kistlerinin-kitlelerinin tedavisi; açık veya 
kapalı (laparoskopik) cerrahi vd.
• Uterus (rahim) myomlarının ve kitlelerinin tedavisi (cer-
rahi tedavi, myomektomi açık (laparotomik) veya kapalı 
(laparoskopik), embolizasyon vs.)
• Pelvik taban bozuklukları (Rahim sarkması (decen-
sus uteri), mesane sarkması (sistosel), vajina ön ve arka 
duvarının fıtıklarının düzeltilmesi)
• Vajinal ve abdominal açık (laparotomik), kapalı (laparos-
opik) ve robotik yöntemlerin tümü kullanılır
• Ürojinekolojik operasyonlar,
• İdrar kaçırma operasyonları,
• Vajinoplasti operasyonları,
• Perinoplasti operasyonları

 Bölümümüzde tüm jinekolojik ve onkolojik ve 
pelvik taban bozuklukları ile operasyonlarda açık cerrahi 
tekniklerinin yanı sıra özellikle laparoskopik sistemler 
ve robotik cerrahi teknikleri ile modern ve hızlı iyileşme 
sağlayan yöntemlerle tedavi imkanı sunulmaktadır.

 İnfertilite (Kısırlık) Tanı ve Tedavisi:
Erkek infertilitesi tetkikleri ve tedavisi:
• Spermiyogram (sperm sayımı), TESE, Mikro TESE vs.
Kadın infertilitesi tetkikleri ve tedavisi:
• HSG (rahim filmi), tanısal laparoskopi ve tanısal hister-
oskopi vs.
• Aşılama (IUI) ve tüp bebek yöntemleri (IVF, ICSI) vs. 

 Özellikli Hizmet Alanları
• Yüksek riskli gebeliklerin izlenmesi
• Fetal girişimler ve tedavi
• Laparoskopik-histeroskopik cerrahi girişimler
• Robotik cerrahi
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Kalp ve Damar Cerrahisi
 Kalp damar cerrahisi kliniğimiz 8 yataklı yoğun 
bakım ünitesi, 2 ameliyathanesi, teçhizat ve teknik 
donanımıyla gerek çalışanları, gerekse hastaları için 
son derece modern ve konforlu, her türlü ameliyatın 
yapılabileceği fiziksel koşullara sahiptir. Tecrübeli ve 
donanımlı kardiyoloji, radyoloji ve anestezi kliniklerinin 
desteği hizmet sunumunda önemli rol oynamaktadır.

 Ameliyat İşlem ve Girişimler
• Pediatrik kalp cerrahisi,
• Koroner arter by-pass operasyonu, kapak operasyonu
• Torakal, abdominal ve torako-abdominal aort anevrizması 
• Aort disseksiyonları
• Çeşitli periferik damar operasyonları
• Alt ve üst ekstremite arteriyel sistem hastalıklarının by-
pass cerrahisi,
• Venöz hastalıkların cerrahi tedavisi,

• Hemodiyaliz uygulanabilmesi için arterio-venöz fistül 
oluşturma operasyonları, 
• Acil arteriyel trombo-embolik hadiselerde acil embolek-
tomi operasyonları,
• Pediatrik kalp cerrahisinde doğuştan olan türlü kardiyak 
defektlerin onarımı
• Kompleks kardiyak malformasyonun cerrahi tedavisi 
yapılmaktadır.
 
 Özellikli Alanlar
 KVC Yoğun Bakım Ünitesi
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Kardiyoloji
 Kardiyoloji Bölümümüz 24 saat acil servis, ko-
roner yoğun bakım ünitesi ve yataklı servisleri ile hizmet 
sunmaktadır. Kardiyoloji bölümümüzde tüm yataklar, 
merkezi monitör sistemi takibindedir.

 Altyapı ve Donanım
• 8 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi
• 2 adet Elektrokardiografi cihazı
• 2 adet Ekokardiografi cihazı
• 1 adet Multiplane Transözofagial Ekokardiogarfi cihazı 
• 1 adet Efor testi
• 5 adet ambulatuar kan basıncı monitörizasyon cihazı
• 5 adet ambulatuar ritim monitörizasyon cihazı  
 

 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
• Koroner yoğun bakım ünitesinde, kalp ve damar hastalığı 
nedeniyle acil müdahale gerektiren hastaların (kalp krizi, 
kalp blokları, hayatı tehdit eden ritim bozuklukları, ciddi 
kapak hastalıkları) takibi ve tedavisi yapılmaktadır. 
• Floroskopi altında geçici kalp pili, kalp akciğer 
kateterlerinin konulması da dâhil her türlü acil işlem 24 
saat aralıksız yapılabilmektedir. 
• Kateter laboratuarı rutin günlük uygulamaları yanında 
özellikle acil şartlarda gelen ve kalp krizi geçirmekte olan 
hastalara 24 saat hizmet verecek şekilde çalışmaktadır.
• Birimimizde koroner arterlere balon anjiyoplasti ve stent 
yerleştirilmesi işlemleri uygulanmaktadır.
• Doğumsal kalp delikleri açık cerrahi yapılmadan perkutan 
yolla kapatılmaktadır 
• Mitral Valvuloplasti
• Aritmi Tanı ve Tedavisi
• Kalıcı Pace-Maker Tedavisi
• EECP tedavisi
• Hemofiltrasyon Uygulaması 
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Kulak Burun Boğaz
 Kulak Burun Boğaz
 Bölümümüzde kulak, burun, boğaz ve baş -boyun 
hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır.

 Altyapı ve Donanım
 Odyoloji Bölümü’nde  oto-akustik emisyon, ody-
olojik testler , orta kulak basınç ve refleks testleri yapabilen 
cihazlar bulunmaktadır.   
 
 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
• Burun içi eğriliği, bademcik, geniz eti, endoskopik sinüzit 
ameliyatı uygulamaları başarıyla yapılmaktadır. 

• Sinüs içi balon uygulaması, ileri endoskopik ameli-
yatlar, kulak zarı tamiri,ventilasyon tüpü tatbiki, işitme 
kayıpları, kemikçik zincir bozukluğu-kireçlenmesi ve kulak 
iltihaplarına yönelik ameliyatlar, ses hastalıklarına yöne-
lik cerrahi müdahaleler ve fonksiyonel ve estetik burun 
ameliyatları,
• Larengeal neopazmların cerrahi tedavisi, boyun 
diseksiyonları, parotis ve diğer tükürük bezi cerrahisi,
• Lazer asiste cerrahi uygulamalar, radyo-frekans 
uygulamaları, Meniere hastalığının tıbbi ve cerrahi tedavisi 
yapılmaktadır. 
• Bölümümüz koklear implant uygulamaları için uygun alt 
yapıya sahiptir. 
 
 Özellikli Hizmet Alanları
Uyku Bozuklukları Ünitesi
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Laboratuar
 Laboratuarlarımız hizmet verdiği alanlarda en son 
teknoloji ile donatılmıştır. Biyokimya testlerinin sonuçları 
2.5 saat, hormon ve immünolojik testlerin sonuçları ise 4 
saat içerisinde verilmektedir.

 Altyapı ve Donanım
Biyokimya otoanalizörü Sıemens Xpand Plus
Hormon Analizörü Abbott AXSYM
Kan grubu tayin cihazı  Dıa Med Jel Santrifüj Latex Kan 
Grubu Tayini
Koagülometre Tokra MTI
Kan sayımı cihazları Genıus Seac
Sedimantasyon cihazı
Eriline Ar
İdrar analizörü
Uritest-200B
İnkübatör Elektromag M420B 
 
 Laboratuarımızda Yapılan Testler
Biyokimya
• Karbonhidrat metabolizması
• Elektrolit ve eser elementler
• Böbrek fonksiyon testleri
• Karaciğer fonksiyon testleri
• Proteinler
• Vitaminler
• Kardiyak testler
• İlaç düzeyi
• Tümör markerler
• İdrar biyokimyası
• Spesifik proteinler
• Demir metabolizma testleri
• Kemik metabolizma testleri

• Pankreas fonksiyonları
• Lipidler
 
 Mikrobiyoloji
• Mikoloji
• Parazitoloji
• Mikobakteriyoloji
• Viroloji
• CLSI standartlarında antibiyogram 

 Endokrinoloji
• Hipofiz hormonları
• Tiroit hormonları
• Pankreas hormonları
• Adrenal hormonlar ve metabolitleri
• Over-testis ve plasenta hormonları
• Kemik ve mineral metabolizma hormonları 

 Hematoloji
• Rutin kan sayımı ve periferik yayma
• Koagülasyon testleri ve faktör tayinleri
• Anemi tanı testleri 

 İmmünoloji ve Seroloji
• Otoantikor tayini
• Kantitatif antikor ve antijen tayini
• Hepatit markerleri
• TORCH grubu testler
 
 Alerji
• Total IgE
• Spesifik IgE testleri 



44 45

Nöroloji
 Altyapı ve Donanım
• Elektroensefalografi
• Elektromyografi
• Transkraniyal Doppler Ultrasonografi
• Video-EEG Monitorizasyon

 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
• Baş ağrıları
• Beyin damar tıkanmaları veya kanamaları sonrası ortaya 
çıkan felçler
• Başta Parkinson hastalığı olmak üzere hareket 
bozuklukları
• Alzheimer hastalığı başta olmak üzere demanslar
• Epilepsiler ve diğer bayılmalar
• Baş dönmeleri
• Çoğunlukla şeker hastalığına bağlı ortaya çıkan polinöro-
patiler 

 
 Ameliyat - İşlem ve Girişimler
• Lomber ponksiyon
• BOS drenajı 

 Laboratuarlar
• Elektrofizyoloji (EEG EMG) Laboratuarı
• Video-EEG Monitorizasyon Laboratuarları 
• Uyku Laboratuarı

 Özellikli Hizmet Alanları
• Baş Ağrısı Tedavisi
• Beyin Damar Hastalıkları Tedavisi
• Epilepsi Tedavisi
• Hareket Bozuklukları Tedavisi
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Ortopedi ve Travmatoloji
 Koru Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji 
Bölümü deneyimli ve seçkin cerrahlardan oluşan kadro-
suyla Ortopedi ve Travmatolojinin her alanında nitelikli ve 
güvenilir hizmet vermektedir.
 Alt ve üst ekstremite cerrahileri, omurga cer-
rahisi, boy uzatma ameliyatları, deformite düzeltmeleri, 
tümör cerrahisi, pediatrik ortopedik cerrahiler, tendon 
transferleri, artroskopik tüm girişimler ve travma cerrahileri 
kliniğimizde en son bilimsel gelişmelerin ışığında ve en 
son teknolojik araç ve gereçler yardımıyla yapılmaktadır.
Yapılan tüm artroskopik ameliyat görüntüleri, dijital or-
tamda kaydedilmektedir ve hastaların takiplerinde büyük 
fayda sağlamaktadır.

 Ameliyat - İşlem ve Girişimler
• Travma cerrahisi
• Diz cerrahisi
• Kalça cerrahisi
• Omuz-dirsek cerrahisi
• Ayak bileği ve ayak cerrahisi
• Omurga cerrahisi
• Ortopedik onkoloji 

 Özellikli Hizmet Alanları
• Artroskopik girişimler
• Spor yaralanmaları cerrahisi
• Pediatrik ortopedi
• Ekstremite uzatma ve deformite düzeltme
• El bileği ve el cerrahisi 
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Plastik Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi
 Plastik Cerrahi bölümümüz estetik ve rekonstrük-
tif cerrahi alanında hizmet vermektedir.

 Estetik Cerrahiye Yönelik Ameliyat – İşlem 
ve Girişimler
• Estetik burun ameliyatı,
• Yüz gençleştirme ameliyatları,
• Endoskopik yüz-alın germe, kaş kaldırılması,
• Göz kapağı estetiği,
• Kepçe kulak düzeltme,
•  Çene büyütme, küçültme ameliyatları, 
• Derideki yara izlerinin tedavisi, 
• Saç ekimi, 
• Vücuda lazer uygulamaları, 
• Estetik meme operasyonları
• Aşırı yağ dokusunun azaltılması
• Karın germe
• İmplantlarla kontur düzeltmeleri 

• Bacak estetiği
• Botox dolgu ve PRP uygulamaları  
 
 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
• Yüz şekil bozuklukları 
• Yarık dudak ve damak 
• Kranio-maksillo-fasiyal anomaliler (çene, yüz kafa ke-
mikleri şekil bozuklukları)
• Ortognatik cerrahi (çene kapanma bozuklukları)
• Burun defektleri, tümörleri ve kopmaları
• Tükürük bezi problemleri
• Doğumsal tümörler
• Nevüs (Ben)
•  Yumuşak doku kitleleri
• Damar anomalileri
• Yüzün kemik ve yumuşak doku travmaları
• Yüz kemiği kırıkları
• Meme yokluğu, asimetrisi, kanser sonrası memenin 
yeniden yapılması
• Genital organların doğumsal anomalileri 
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Radyoloji
 Hastanemizde hizmete sunulan radyoloji 
uygulamaları, kullanılan yöntemler ve enerji kaynaklarına 
göre şu şekilde gruplandırılabilir:

 Enerji kaynağı olarak X ışını kullanılan 
yöntemler:
• Direk Grafiler
• Kontrastlı tetkikler 
• Anjiografi
• Mamografi
• Bilgisayarlı Tomografi 

 Enerji kaynağı olarak yüksek frekanslı ses 
dalgalarını kullanan yöntemler:
• Ultrasonografi 
• Renkli Doppler ultrasonografi

 Kuvvetli manyetik alan içerisinde radyo 
dalgaları kullanılan görüntüleme yöntemi:
• Manyetik rezonans görüntüleme

 Günümüz tıbbi uygulamalarını yukarıda 
tariflediğimiz radyolojik tanı yöntemleri olmadan 
düşünmek mümkün değildir. Ancak radyolojik tanı 
yöntemleri doktor tarafından hastanın şikayetlerine ve 
hastalığına özel olarak seçilmelidir. Hastanelerimizde 
tanı aşamalarında tetkikler basitten karmaşığa doğru 
planlanmaktadır, hasta güvenliği açısından yarar/zarar 
oranı minimumda tutulmaya çalışılmaktadır. Hastanemizde 
uygulanacak Tetkikler radyoloji uzmanı tarafından ve rady-
oloji uzmanı kontrolünde hasta ve hastalığının özelliğine 
göre uygun şekilde planlanmaktadır. 

 Dopler Ultrasonografi: Boyun, kollar ve bacak-
lardaki atar ve toplar damarların hastalıklarının tanısında, 
varikosel gibi skrotal hastalıkların tanısında ilk görüntüleme 
yöntemi olup tanı ve ayırıcı tanı basamaklarında ultrasono-
grafi incelemelerine eklenerek kullanılmaktadır.
 Direk Grafi:  Vücudun belirlenen bölgesine uygu-
lanan X ışınının dokular tarafından  farklı oranda geçirmesi 
prensibine dayanarak görüntü elde edilir.  ilk geliştirilen 
radyolojik görüntüleme yöntemi olmasına rağmen pek çok 
hastalığın tanısında ilk basamaktaki yerini korumaktadır.Ke-
mik ve eklem hastalıklarında, akciğer hastalıklarında, üriner 
sistem taş hastalığında, ayrıca karın içi organların bazı pa-
tolojilerinin tanısında ilk görüntüleme yöntemi olarak tercih 
edilmektedir. 
 Mamografi : 40 yaş üzeri kadınlarda meme 
hastalıklarının erken tanısı ya da var olan rahatsızlığın ned-
eninin anlaşılabilmesi için kullanılan radyolojik bir 
görüntüleme yöntemidir. Doktorunuz tarafından başka bir 
şekilde önerilmedi ise 40 yaş üstü kadınların yılda (en geç 
iki yılda) bir mamografi tetkiki yaptırmaları gerekmektedir. 
 Anjiografi: Damarlara verilen kontrast madde ile 
beyin, boyun, kalp, akciğer, kol ve bacakların damarlarını 
görüntülemek amacıyla radyologlar ve kardiyologlar 
tarafından çok sık kullanılan radyolojik yöntemdir.
 Kemik Mineral Dansitometri: Düşük enerjili x 
ışınları kullanılarak kemik yoğunluğunun ölçümüne olanak 
sağlar. Kemik yoğunluğu ölçümü ile osteoporoz ve kırık riski 
hesaplanmakta, osteoporoz tedavisine yanıt takip edile-
bilmektedir.
 Girişimsel İşlemler: Organ ve dokulardan 
yapılan biopsi işlemleri (tiroid ve karaciğer biopsileri), 
kist ve abselerin boşaltılması nefrostomi, uygulamaları  
radyolojik görüntüleme tekniklerinin rehberliği ile 
gerçekleştirilmektedir.
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Üroloji - Üroonkoloji
 Üroloji Bölümümüz mevcut alt yapısıyla, modern 
üroloji alanında uygulanan   teşhis ve tedavi amaçlı tüm 
girişimlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

 Altyapı ve Donanım
• Transrektal ultrason
• Üroflowmetri
• Modern video-endoskopi sistemleri
• C-kollu skopi cihazı
• Holmium lazer
• Pnömatik ve ultrasonik taş kırma cihazı
• Fleksibl tip üretero-renoskoplar
• Böbrek içerisinde taş kırma (RIRS) ameliyatının tüm 
ekipmanları
• “Da Vinci Robotik Cerrahi” ekipmanları  

 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
• Prostat hastalıkları 
• Üriner sistem taş hastalıkları
• Ürolojik kanserler 
• Erkek cinsel işlev bozuklukları
• Kadın ürolojisi hastalıkları
• Çocuk ürolojisi hastalıkları
• Ürolojik hastalıklar 

 Ameliyat - İşlem ve Girişimler
• Sistoskopi eşliğinde stent yerleştirilmesi-alınması
• Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi
• Perkütan böbrek apsesi drenajı
• Perkütan nefrostomi 

• Perkütan kist drenajı
• Fleksibl rijitüreteroskopik taş ameliyatları
• Endoskopik ve açık tüm taş ameliyatları
• Retrograd intrarenal böbrek cerrahisi-RIRS 
• Holmium lazer ile böbrek içerisinde taş kırma işlemi
• Endoskopik ve açık tüm prostat ameliyatları
• Böbrek, mesane, prostat, testis ve penis kanserlerinin her 
türlü radikal ameliyatları
• Laparoskopik yöntemler ile böbrek hastalıklarının tedavisi
• Mikroskopik varikoselektomi ameliyatı 
• Ereksiyon bozukluklarının tedavisine yönelik her türlü 
cerrahi girişimler, penis protezi ve testis protezi yerleştirme 
ameliyatları
• Kadın ürolojisi alanında; idrar kaçırma ameliyatları
• Çocuk ürolojisi alanında; idrar kaçırma ameliyatları, üriner 
sistemin tüm doğumsal hastalıklarının endoskopik, lapa-
roskopik ya da açık olarak operasyonları 
• Çocuklarda her türlü üriner sistem taş hastalıklarının 
ameliyatları  

 Özellikli Hizmet Alanları
• Üro-onkoloji
• Endo-üroloji
• Robotik cerrahi 
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Yoğun Bakım Üniteleri
 KVC Yoğun Bakım Ünitesi
 Ünitemiz Sincan Hastanemizde hizmet 
sunmaktadır.   Ünitemiz 1 tanesi izolasyon odası olmak 
üzere tam donanımlı toplam 9 yataktan oluşmaktadır. Tüm 
yatak başı donanımda merkezi medikal gaz sistemi dışında, 
merkezi vakum sistemi bulunmaktadır. Tüm yataklar 
invaziv ve non-invaziv gelişmiş monitörizasyon ile mekanik 
ventilatör desteği sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 
Transözefagial ekokardiografi uygulanabilmektedir.  Medi-
kal tedaviye yanıt alınamayan hastalarda intra-aortik balon 
pompası ile destek tedavisi sağlanabilmektedir. Ameliyat 
öncesi ve sonrası ileri hemodinamik destek gerekmesi 
halinde ECMO ile uzun süreli yaşam desteği sürdürülebilir.  
Hastalarımızın ameliyat sonrası kontrollü ağrı tedavisi an-
estezi hekimlerimiz tarafından düzenlenmektedir.  
 
 Koroner Yoğun Bakım Ünitesi
Ünitemiz Sincan Hastanemizde hizmet sunmaktadır.   Koro-
ner Yoğun Bakımı Ünitemiz 7 yataklı olup 7 adet hasta başı 
monitörümüz mevcuttur.   Uzman kadromuz, 6 hemşire 
ve 1 sorumlu hemşire ile anjiyo sonrası stent takma ve pil 
takma uygulamaları gerçekleştirmektedir.

 Genel Yoğun Bakım Ünitesi
 Ünitemiz Sincan Hastanemizde hizmet sunmaktadır.
• Ünitemizde 6 yatak + 1 izole hasta odası üzere toplam 7 yatak 
• 5 adet ventilatör
• Beslenme pompası 
• İnfüzyon pompası
• Perfüzyon pompası
• İnvaziv ölçüm yapabilen monitör 
• 1 adet hemofiltrasyon cihazı bulunmaktadır.

 Tedavisi Yapılan Hastalıklar
• Kronik böbrek yetmezliği
• Akut böbrek yetmezliği 
• Özellikli Hizmet Alanları
• Acil diyaliz hastaları
• Enteral beslenme gereksinimi olan hastalar.  
 
 Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi 
 Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitelerimiz Balgat Hastane-
mizde 4,  Sincan Hastanemizde 14 kuvöz ile hizmet sunmaktadır. 
Sincan Ünitemizde ayrıca bir izolasyon odası bulunmaktadır.

 Tedavisi Yapılan Hastalıklar
• Prematüre bebekler 
• Düşük doğum ağırlıklı bebekler
• Solunum sıkıntısı olan bebekler 
• Hiperbilirübinemi 
• Apne 
• Neonatal konvülziyon  
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ANAYASA MAHKEMESİ
TBMM
ATO
ASELSAN
BAĞDAT TİCARET
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ
ET VE BALIK KURUMU
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
KERKÜK TİCARET
PTT
REMED ULUSLARARASI SAĞLIK VE YARDIM HİZMETLERİ 
TURİZM VE TİC.
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
TÜRKİYE KAMU-SEN
TÜRK TELEKOM
YARGITAY BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI

BANKALAR

T.C. MERKEZ BANKASI
EXİM BANK
T.C. MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOSYAL 
YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.-HALK BANKASI A.Ş MENSUPLA-
RI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI
VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLERİ 
EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM VAKFI
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI YARDIM VE EMEKLİ

ANLAŞMALI KURUMLAR

SGK

EMEKLİ SANDIĞI
SSK
BAĞ-KUR

ÖZEL SİGORTALAR

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.
AK SİGORTA A.Ş.
ALLIANZ SİGORTA A.Ş.
ANADOLU SİGORTA
AXA SİGORTA A.Ş.
ASİSTAN FİRMALAR
COMGROUP MEDİCAL BİLGİ SİSTEMLERİ A.Ş. (CGM-
PROMED)
DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.
ERGO SİGORTA A.Ş.
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
INTER PARTNER ASSISTANCE
MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
MARM ASSİSTANCE
MONDİAL ASSISTANCE

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.

BANKADER
ANKISAD
VOLEYBOL FEDERASYONU
TÜRKMENELİ VAKFI
TÜRKİYE ASIST.
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Da Vinci
Robook Cerrahi



Özel Koru Balgat Hastanesi : 
Oğuzlar Mah. 1377 S. No:21 Balgat Ankara
Telefon : +90-312-287-9797 Fax : +90-312-287-9898

Özel Koru Sincan Hastanesi : 
Akşemsettin Mah. Bosna Cd.Huzur S. No:1 Sincan Ankara
Telefon : +90-312-269-6262 Fax : +90-312-268-5353

www.koruhastanesi.com


