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MİSYONUMUZ

DEĞERLERİMİZ



 Ulusal ve uluslar arası standartlar ve gelişmeler doğrultusunda, etkin sağlık hizmeti üretmek, 

hizmet kalitemizi ve kalite sistemimizi sürekli iyileştirmek, çalışan bilincini arttırarak hasta ve çalışan 

güvenliği ile birlikte memnuniyetini arttırmaktır.

        Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi, sağlık konusunda hastaları için çözüm ortağı olmayı 

hedeflemektedir. Kurumdan hizmet almayı seçen kişilerin Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi’nde 

gereksinim duydukları tüm sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri amaçlanmaktadır. Hizmet sunarken

çözüm önerileri hastaların sağlık gereksinimlerini ön planda tutacak şekilde tasarlanmasını 

hedeflemektedir.

        Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi, hizmet alan kişilerin memnuniyetini sistemli olarak 

izlemekte ve elde edilen sonuçları, sunulan hizmetleri geliştirmekte kullanmaktadır.

HASTA MEMNUNİYET POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 Başta insanlar olmak üzere tüm canlıların her nerede olursa olsun temiz bir çevrede, sağlıklı bir 

yaşam sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz. En temel amacımız, insanlarımızın sağlıklarını kazanması 

adına yapılması gereken tüm çalışmaları en hassas şekilde yaparken, çevreye ve dünyaya olan 

sorumluluğumuzu da unutmayarak, genç ve dinamik kadromuz ile son hızla yolumuza devam etmektir. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 Benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye 

duyulan saygıya dayanmaktadır. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 

uygulamaları birinci önceliklidir. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi 

yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm 

çalışanlarımızı, hastalarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı 

korumaktır.

DEĞERLERİMİZ
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İÇİNDEKİLER

Acil Servis
Ağız ve Diş Sağlığı
Anestezi ve Reanimasyon
Beslenme ve  Diyetetik
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Check-up
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dahiliye ( İç Hastalıkları )
Dermatoloji  ( Cildiye )
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Psikolog
Üroloji 
Yenidoğan Yoğun Bakım
Genel Yoğun Bakım
Koroner Yoğun Bakım
Cerrahi Yoğun Bakım
Radyoloji (görüntüleme)Hizmetleri

Mikrobiyoloji Hizmetleri
Patoloji Laboratuvarı
Genetik Laboratuvarı
Biyokimya Hizmetleri
Nükleer Tıp Hizmetleri
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ACİL SERVİS

 Acil servisimiz deneyimli kadrosu, alt yapısı ve teknolojik donanımı ile yılın her günü 24 saat aynı 
standarttaki hizmet kalitesi ile çalışmaktadır. Acil servis hekimleri tarafından değerlendirilen hastalarımız 
için tedavi süresince görev alabilecek diğer uzmanlık dallarından hekimler gerekli durumlarda davet 
edilmektedir.

 Kritik durumdaki hastalara derhal müdahele imkanı sağlayan fasttrack sistemi, resüsitasyon  ve 
müdahele odası, tamamen acil servisin hizmetinde olan ameliyathane ve acil asansörü mevcuttur.

 Acil servisimizde reanimobil olarak düzenlenmiş olan tam donanımlı ambulansımız 
bulunmaktadır.Ambulansta merkezi portabl aspirasyon üniteleri, oksijen sistemleri, monitör, defibrilatör, 
EKG, respiratör bulunmakta. Travmalı hastalar için her türlü alet kullanılabilmektedir. 

ACİL SERVİS
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AĞIZ VE DİŞ
SAĞLIĞI

 Ağız, sindirimin başlangıcı aynı zamanda konuşmamızı ve insanlarla iletişimimizi sağlayan en 
önemli organlarımızdan birisidir.Beslenmemizin sağlanmasında da çok önemli bir yere 
sahiptir.Günümüzde estetiğin de en az fonksiyon kadar önem kazandığını göz önünde 
bulundurduğumuzda ağız ve diş sağlığımızın ne derece önemli olduğunu kavrayabiliriz.

 Dişler ve çevre dokuların sağlığı için dişlerimizi günde en az 2 kez düzenli olarak 
fırçalamalıyız.Eğer ağız bakımımızı ihmal edersek ağız içinden uzaklaştırılamayan yiyecek artıkları 
kokuşmaya başlar.Kokuşan besin artıkları bireylerin sosyal hayatlarını ciddi anlamda etkileyen ağız 
kokusu ,diş çürüğü gibi problemleride beraberinde getirirler.

Estetik Diş Tedavileri

Yaprak Porselen Lamine

Diş Beyazlatma

Zirkon Diş

İmplant Uygulaması

Diş Eti Tedavileri

Çocuk Diş Hekimliği

Gömülü Diş Çekimi

Genel Anestezi İle Diş Tedavileri

Sunulan Hizmetler
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ANESTEZİ VE
REANİMASYON

 Anestezi uzmanları ameliyathane ekibinin en önemli parçası, hatta gizli kahramanlarıdır. Çünkü 
hastaya anestezi verilmeden ameliyatın başlaması mümkün değildir. Hastanın ameliyat sırasında ağrı 
duymasını engellemek için kullanılan ilaçlar, anestezi ve reanimasyon hekimi tarafından belirlenerek 
uygulanır. Anestezinin insan vücudu üzerindeki bazı olumsuz etkilerini en aza indirmek ve hastanın 
ameliyattan sonra hayati işlevleri etkilenmeden uyanmasını sağlamak da yine anestezi hekiminin en 
önemli sorumluluğudur.

 Yaşamsal fonksiyonlarda bir değişiklik olmaksızın geçici bilinç kaybı ve refleks aktivitede azalma 
hali genel anestezi olarak adlandırılmaktadır. Genel anestezi uygulaması; bilinç kaybına yol açarak, 
hastanın ameliyat sırasındaki farkındalığını önler, ağrıyı ortadan kaldırarak hastaya ameliyat sırasında 
konfor sağlar ve refleks aktiviteyi baskılayıp kas gevşemesi sağlayarak cerrahi müdahalenin yapılmasını 
kolaylaştırır. Bu etkileriyle genel anestezinin amacı, uygun cerrahi koşullar sağlamaktır. Ancak bunun 
yanında hastanın ameliyat süresince sağlığını ve güvenliğini devam ettirmek de, anestezi hekiminin 
görevidir.

 Anestezi uygulaması tıp eğitimi üzerine anestezi ve reanimasyon uzmanlığı eğitimi yapmış olan 
doktorlar tarafından uygulanabilir. Anestezi hekimlerinin ameliyat boyunca yardımcılığını yapmak üzere 
eğitilmiş olan anestezi teknikerleri de anestezi ekibinin çok önemli bir parçasıdır.

 Hastalara, ameliyathaneye daha rahat gelmeleri için “premedikasyon” denilen, genellikle ağızdan 
bir ilaç uygulanır. Ameliyathaneye alınan hastanın öncelikle damar yolu açılır. Ardından kalp, solunum ve 
tansiyon gibi hayati fonksiyonları izlemek için hasta monitörize edilir. Bu hazırlıklar sonrasında genel 
anestezi için, sadece anestezi uzmanının yetkisindeki özel ilaçlar, damar yoluyla hastaya uygulanır. 
Solunum yolu devamlılığı ve güvenliği için nefes borusuna özel bir tüp yerleştirilir. Güvenli anestezi 
derinliği sağlandıktan sonra anestezi uzmanının izniyle ameliyata başlanabilir. Anestezinin devamlılığı, 
solunum yolu ve damardan verilen ilaçların beraberce yada ayrı ayrı uygulanmalarıyla sağlanır. Ameliyat 
bitimini takiben kullanılan anestezi ilaçları sonlandırılarak anestezi uzmanı gözetiminde hasta uyandırılır 
ve uyanma odasına alınır. Hasta burada ısıtılır, ağrısı dindirilir, bulantı ve kusmaya karşı önlemler 
alınarak, konforlu bir şekilde odasına gönderilir.

Bölgesel anestezi

Lokal anestezi

Sedasyon

Biliçli sedasyon destekli lokal anestezi

Genel aneztezi

Epidural anestezi ile doğum ( ağrısız prenses doğum )

Sunulan Hizmetler
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BESLENME VE
DİYETETİK

 Kilo verme ve daha sonrasında kilo kontrolünü sağlamak için esas olan şey doğru beslenme 
kurallarını öğrenmektir. Doğru beslenip egzersiz yaparak kilo verebilir ve devamında kilonuzu rahatlıkla 
koruyabilirsiniz.

 Beslenme ve diyet bölümümüz danışanlarının diyetlerini düzenlerken özgü diyet programları ve 
beslenme eğitimleri konusunda hizmet vermektedir. Ayaktan veya yatarak hizmet alan tüm hastaların 
hastalıklarına uygun beslenme tedavilerini planlamaktadır. Ayrıca hastaların ameliyat öncesi, sonrası ve 
hastanede yattıkları süre içerisinde beslenme planının yapılması, diyetlerinin düzenli bir şekilde ulaşması 
ve gerektiğinde beslenme eğitimlerinin yapılıp düzenli takibini sağlamak yönünde çalışmalar 
yapılmaktadır. 

 Günümüzde birçok hastalığın önlenmesinde, tedavisi sırasında ve hastalık sonrasında hastanın 
beslenme durumunun saptanarak, kişiye özgü, yeterli ve dengeli beslenme programları ile takip 
edilmektedir. 

Sunulan Hizmetler

Kilo Alma

Kilo Verme

Bariatrik Cerrahi Sonrası Beslenme Tedavisi

Koruyucu Beslenme

Çocukluk Çağı Beslenmesi

Ergenlik Çağı Beslenmesi

Gebelik Dönemi Beslenmesi

Tedavi Edici Beslenme

Şeker Hastalığı (diyabet) – Gebeliğe Bağlı Şeker Hastalığı

Gut Hastalığı

Beslenme Bozukluğu (malnütrisyon)

Şişmanlık (obezite)
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BEYİN VE SİNİR
CERAHİSİ

 Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü tıp ve teknolojideki yenilikler ile hızla gelişen ve buna paralel olarak 
teşhis ve tedavide iyi sonuçlar alınabilen bir bölümdür. Beyin ve omurilik dokularının eskiden çok fazla 
yapılamayan girişimleri, nöroradyolojik görüntüleme sistemlerinin mükemmelliği sayesinde tanınıp, doğru 
konumlandırılarak, ileri cerrahi teknoloji ve deneyim ile güvenle yapılmaktadır. 

 Bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans, merkezi sinir sistemi anjiografileri hastalıkların doğası ve 
lokalizasyonu hakkında bilgiler vermektedir. Cerrahi mikroskoplar, navigasyon sistemleri, ultrasonik 
aspiratör, lazer, endoskopi ve radyoskopi gibi yeni yöntemler ile çok hassas ameliyatlar yapılabilmekte ve 
daha önce kalıcı bozukluk ya da ölümle sonuçlanan ameliyatlar artık olumlu sonuçlanmaktadır. Beyin ve 
Sinir Cerrahisi Bölümü bu yüksek teknolojileri bünyesinde bulundurmakta, tecrübeli kadrosu ve yoğun 
bakım hizmetleri ile beyin ve sinir cerrahisinde en üst düzeyde hizmet vermektedir. 

 Omurga hastalıklarında özellikle bel-boyun ağrıları veya fıtıkları, omurilik kanal darlığı ve omurga 
tümörleri tedavi edilebilmekte; dünyada gelişen yeni cerrahi yöntemlerden (açık-kapalı, mikrocerrahi, 
omurga vidalama gibi tespit işlemleri, lazer ve nükleoplasti minimal invazif yöntemlerle) hangisinin size 
daha uygun ve zararsız olacağı, tecrübeli ve konusunda deneyimli uzman kadromuz tarafından 
belirlenmekte ve uygulanmaktadır. 

 Çocuklarda beyin ve sinir cerrahisi ile ilgili doğumsal veya sonradan gelişen tüm hastalıkların her 
türlü tedavisi hastanemizde uygulanmaktadır. 
Çeşitli kazalara bağlı olarak gelişebilen her türlü travmanın (kafa travması, omurga travması vs.) hızlı tanı, 
teşhis ve bakımı acil servis ve yoğun bakım ünitesi ile birlikte 24 saat boyunca koordineli çalışan beyin ve 
sinir cerrahisi bölümü tarafından gerçekleştirilebilmektedir. 

 Erişkin ve çocuklarda hidrosefali (kafada su toplanması), şant ve endoskopik ventrikülostomi 
ameliyatlarıyla tedavi edilebilmektedir. Periferik sinir hastalıkları, her türlü sinir tuzakları, basıları ve 
kesileri, transplantasyonları, sinir basısına bağlı ağrı ve uyuşmalar, çeşitli mikrocerrahi yöntemler( 
mikrovasküler dekompresyon ) kullanılarak tedavi edilmektedir.
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CHECK-UP

 Modern Tıp'ta amaç, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemler alarak, kişinin sağlıklı 
kalmasını sağlamaktır. Çünkü hastalık ortaya çıktıktan sonra hem tedavisi çok daha pahalı olmakta, hem 
de sağlık artık bir kez bozulmuş olmaktadır.

 Çağımızın hastalıkları olan koroner arter hastalıkları, kanser, hipertansiyon ve pek çok diğer 
hastalıkta erken ve doğru tanı, hem yaşam süresi, hemde kalitesi açısından son derece büyük önem 
taşımaktadır. Ayrıca hiçbir belirti vermeden ve hastada hiçbir şikayete neden olmadan yıllarca sinsice 
seyreden, öte yandan beyin, kalp, böbrekler gibi hayati organlara da zarar veren hipertansiyon ve diyabet 
gibi hastalıklarda da yine erken dönem tanının ve düzenli tedavinin önemi büyüktür.

Sağlığınız değerlidir!
Onu yaşamın akışında şansa bırakmayın...

40 Yaş Üstü Check Up (erkek)

40 Yaş Üstü Check Up (kadın)

40 Yaş Altı Check Up (erkek)

40 Yaş Altı Check Up (kadın)

Standart Check Up

Ekonomik Check Up

Çocuk Check Up

Rahim Ağzı Kanseri Tarama Paketi

Meme Kontrol Paketi

Prostat Kanseri Tarama Paketi

Sunulan Hizmetler
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ÇOCUK SAĞLIĞI
VE HASTALIKLARI

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, deneyimli ve iyi yetişmiş sağlıklı nesiller yetiştirmek için 
çocuk sağlığına ve koruyucu hekimliğe yönelik öneri ve takipleri ile çalışmalarını devam ettirmektedir. 
Çocuğunuzu hastalıklardan koruma yollarını göstermek ilk ve öncelikli hedefimiz olup hasta olan 
çocuklarınız için de özel olarak tasarlanmış ve ileri teknoloji ile donatılmış polikliniklerimizde güler yüzlü 
hekim ve personellerimizin şefkatli yaklaşımı ile muayenesi yapılmakta ve gerekli tetkikler incelenerek 
gerekli tedaviler uygulanmaktadır.

 Yatarak tedavi olması gereken hastalarımız gerek yoğun bakımda gerekse serviste; konularında 
iyi yetişmiş hemşireler gözetiminde temiz ve lüks odalarımızda tedavileri yapılmaktadır.Hastalarımızla 
asla ilişkilerimiz koparılmamakta ve zaman zaman aranarak durumları hakkında bilgi alınmaktadır

Çocuklarımızın Memnuniyeti ve Mutluluğu

Bizim Memnuniyetimiz ve Mutluluğumuzdur.
 Bölümümüzün ün en önemli hedeflerinden biri de anne sütü ile beslenmenin bebeğin 
gelişimindeki önemini unutturmamaktır. Sağlık Bakanlığı onaylı ''Bebek Dostu Hastane'' kimliğimizle tüm 
bebeklerimizin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeleri konusunda tüm hemşire ve hekimlerimiz çaba 
göstermektedir. Ayrıca, tüm yenidoğan bebeklerimizin zorunlu tarama testleri yapılmaktadır. Ayrıca bir 
aylık tüm bebeklerde kalça çıkığı ve iç organlarında değişken bozukluk olup olmadığına dair taramalar 
rutin olarak yapılmakta ve ileride tedavisi zor olan bazı hastalıkların erken teşhisi ile daha kolay yollarla 
tedavisi sağlanmaktadır. 
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DAHİLİYE
( İÇ HASTALIKLARI )

Genel dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Sağlık kuruluşlarına başvuran 
hastaların büyük çoğunluğunun problemleri İç Hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Bu yönde, multi-
disipliner hizmet anlayışı ile hastalar gerekli üst uzmanlığa sahip hekimlerimizce değerlendirilmekte olup 
öncelikle uygun tanı konulmakta ve ardından hastalarımızın şifa kazanmasına yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır.

Günümüz modern tıbbında bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak İç Hastalıkları birimi (Genel 
dahiliye) kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla beraber erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm 
şikayetlerinin direkt çözüm merkezi olmaya devam etmektedir. Hastayı objektif değerlendirmek ve tedavi 
etmek genel dahiliyenin temel prensibidir.

Yine ameliyat öncesi-ameliyat sonrası birçok vakanın kalp, akciğer (solunum), böbrek-karaciğer 
problemlerinin çözümünde direkt devreye giren ve sorunu çözen bir birimdir.

Karaciğer Hastalıkları (Hepatitler ,Karaciğer yağlanması)

Akciğer Hastalıkları

Kalp Hastalıkları

Böbrek Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları

Kan Hastalıkları (Kansızlık, Pıhtılaşma Bozuklukları, Hemofili..)

Endokrin Hastalıklar (Tiroid Hastalıkları, Diyabet, Hipertansiyon,

     Obezite, Kemik Erimesi, Kolesterol Bozuklukları..)

Sindirim Sistemi Hastalıkları (Reflü, Gastrit, Ülser, Safra Kesesi

      iltihabı, Pankreas iltihabı, barsak hastalıkları)

Selim Tümörler ve Kanser Hastalıkları

Romatizmal Hastalıklar

Ambulatuvar Kan Basıncı Ölçümü

Kan Şekeri Ölçümü

Metobolizma Ölçümü (Homa IR)

Sunulan Hizmetler
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DERMATOLOJİ
CİLDİYE

Mantar hastalıkları

Sedef hastalığı (Psoriasis)

Egzamalar

Saç ve tırnak hastalıkları

Frengi, bel soğukluğu gibi zührevi hastalıklar

Deri kanserleri

Doğum lekeleri

Saç dökülmeleri

İlaç alerjileri

Ergenlik sivilceleri

Genetik geçişli deri hastalıkları

Sağlıklı deri bakımı

Sunulan Hizmetler

 Derimiz ve cildimiz bizim için oldukça önemlidir. İnsanların dış görünüşünü ve sağlığını ilk olarak 
belli eden kısım derimizdir. Bizler için önemi büyük olan cildimiz, deride oluşan rahatsızlıkların tedavisini 
sağlamak amacıyla dermatoloji (cildiye) bilim dalı kurulmuştur. Bu bilim dalı cilt ve derimizle ilgili bütün 
hastalıkları tespit ederek, tedavi sürecini belirlemek için görev yapar.

 Dermatoloji klinikleri gelişen teknolojinin de etkisiyle artık sadece cilt hastalıklarında değil, bir çok 
cilt gençliği ve güzelliği alanında da insanlara fayda sağlamaktadır. Bu işlemleri yapan doktorlara da 
dermatolog adı verilmektedir. Dermatologlar derimizle ilgili rahatsızlıkları inceleyerek bizlere en uygun 
tedavi yöntemini belirleme konusunda yardımcı olmaktadır. Derimiz vücudumuzu kapladığı ve 
organlarımızı koruduğu için bizim en önemli koruma kalkanımızdır. Bu yüzden bu konuda insanların duyarlı 
olması gerekmektedir. 
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FİZİK TEDAVİ
VE REHABİLİTASYON

 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (fiziyatri), fiziksel ve bilişsel fonksiyonların iyileştirilmesi ve özürlülük 
yaşaması muhtemel veya özürlülüğü bulunan bireyerin yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarılmasını 
hedefleyen bağımsız bir tıpta uzmanlık dalıdır. Fiziyatri, tüm yaş gruplarında ağrı ve  özürlülüğe yol açan 
hastalık durumunun önlenmesi, teşhisi, tıbbi tedavisi ve rehabilitasyonundan sorumludur. Bu nedenle 
koruyucu , tedavi edici ve rehabilitasyon olmak üzere tıbbin 3 temel alanında  hizmet verilmektedir.

Akut, kronik ağrılı sorunlar

Kas-iskelet sistem sorunları (bel-sırt, boyun, diz, omuz ağrıları, gibi)

Romatizmal hastalıklar ( romatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartit, osteoporoz  gibi)

Vasküler, kardiopulmoner sorunlar

Nörolojik bozukluklar  ( inme, serebral palsi gibi)

İş-spor yaralanmaları

Beyin-spinal kord yaralanmaları

Cerrahi girişimler sonrası ortaya çıkan fonksiyon bozuklukları

Ampute Rehabilitasyonu

Kanser Rehabilitasyonu

Gebelikte fizik tedavi ve Rehabilitasyonu

Yanık Rehabilitasyonu

Sunulan Hizmetler
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GENEL CERRAHİ

 Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, genel 
prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) konuları içeren ve gelişimleri 
açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dalını etkilemiş bir teknik disiplindir.
 
 Ameliyat türleri çoğunlukla organ veya bağlı bulunduğu sistemin adı ile anılmaktadır. Guatr (tiroid 
bezi), meme, yemek borusu (özofagus), mide, ince barsak, kalın barsak, rektum, anüs, fıtıklar, karaciğer, 
safra kesesi, safra yolları, endoskopik ve laparoskopik cerrahi girişimleri Genel Cerrahi alanına 
girmektedir. Sistemlere göre ayrıldığında ise; guatr ameliyatları, meme ameliyatları, yemek borusu, mide, 
onikiparmak barsağı, ince barsak, kalın barsak, rektum ve anüs bölgesi ameliyatları, karaciğer ve fıtık 
ameliyatları Genel Cerrahi'nin kapsamına girer. Genel Cerrahi bazı olgularda sadece ameliyat ile değil 
koruyucu hekimlik ile ameliyattan korunmayı da hedefler.

 Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile işbirliği içinde ve eş güdümlü 
olarak çalışmaktadır. Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu 
hastalar için tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında Gastroenteroloji, 
Radyoloji/Girişimsel Radyoloji, Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

 Genel Cerrahi'nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ 
sistemi yaralanmalarının var oluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi 
bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp 
dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.

 Hastanemizde Genel Cerrahi Bölümünde toplum sağlığının geliştirilmesi konusundaki sosyal 
sorumluluk bilinciyle, kalınbağırsak kanseri ve meme kanserinin erken tanısı için tarama ve detaylı takip 
programları da yapılmaktadır.
Bölümlerimizde, sindirim sistemi kanamalarını acil olarak durdurma tedavisi, sklerozan tedavi, varis 
kanamaları tedavisi, gastroskopi, kolonoskopi, safra yolu taşları ve darlıkları tedavisi, safra yollarından taş 
alma, tıpta polipektomi adı verilen mide ve bağırsak poliplerinin çıkartılması, ülser tedavisi, reflü 
hastalığının tedavisi, Crohn hastalığı, ülseratif kolit hastalığının tedavisi, safra yolları ve yemek borusuna 
stent yerleştirme gibi uygulamaları yapılmaktadır.
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ENDOSKOPİ

 Endoskopi mide ve benzeri iç organların iç kısımlarının gelişmiş optik cihazlarla doğrudan 
görüntülenerek incelenmesi işlemidir.

KOLONOSKOPİ

 Ucunda kamera olan ince ve bükülebilir bir boru ile anüsten girilerek bütün kalın bağırsağın ve ince 
bağırsakların kalın bağırsağa komşu kısmının görüntülenmesi yöntemidir. Sigmoidoskopi, kalın bağırsağın 
anüse yakın kısmının incelenmesine verilen addır. İşlemden önce bağırsakların müshil ilacı yardımıyla 
temizlenmesi gerekir. Kolon (kalın barsak) kanseri tanısında en güvenilir yöntemdir. Ayrıca; polip ve benzeri 
kanser öncesi lezyonları saptayıp alınmasını sağlayarak hastaları kanserden korumaktadır. Kolon 
kanserinden korunmak için 50 yaşını aşmış herkese yapılması önerilmektedir. Yakın akrabalarında kolon 
kanseri olanların ise, ailedeki en genç kanserli hastanın yaşından 10 yıl önce kolonoskopi yaptırmaları 
gerekir. Kolon kanserlerinin büyük çoğunluğu polip denen iyi huylu tümörlerin üzerinde gelişir. Uygun 
zamanda yapılan kolonoskopi, kanser gelişmeden önceki aşamada poliplerin bulunup alınmasını sağlar 
(Polipektomi). Bu şekilde hastaları hem kanserden hem de ameliyattan kurtarır. Kalın Bağırsağından polip 
alınanların, polipin özelliğine göre, 1 ile 3 yılda bir takip kolonoskopiler yaptırması gerekir. Kolonoskopi, 
Ülseratif Kolit, Crohn Hastalığı gibi kanser dışı kalın bağırsak hastalıklarının tanı ve takibinde de kullanılır. 
Kolonoskopi, kalın bağırsak kanamalarının tanı ve tedavisini sağlayarak hastaları ameliyat olmaktan 
kurtarabilir.

GENEL CERRAHİ
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GÖĞÜS
HASTALIKLARI

 Göğüs Hastalıkları Bölümü'nün tedavi alanına giren hastalıkların başında Akciğer Kanseri,KOAH 
Astım,Öksürük, Alerji, Bronşit, Pnömoni, Plorezi, Sarkoidoz, Pnomotorax, Pulmoner Emboli'dir. Bu 
hastalıkların tanısı için hastanemizde bulunan ileri radyolojik görüntüleme tekniklerinin yanı sıra, 
Solunum Fonksiyon Laboratuvarı, alerji testleri gibi olanaklarda da hastalarımıza çağdaş tedavi 
hizmetlerinin sunulmasında hekim kadromuza destek vermektedir.
 
 Astım hastalıklarının bazıları ilerlemiş olduğu olgularda uzun süren öksürük, balgam ve özellikle 
yürüyüş ve yokuş tırmanmakla oluşan nefes darlığı en sık görünen yakınmalardır. Hastalık sinsi seyirli 
olduğundan bazen ileri evrelere ulaşıncaya kadar hasta tarafından hissedilmeyebilir. Öte yandan erken 
evrelerde hiçbir yakınma gelişmeyebilir. Bu nedenle 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan veya 
meslek icabı sosyal ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve 
nefes darlığı yakınmalarında en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları uzmanına 
görünüp solunum fonksiyon testini yaptırması gerekmektedir.
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GÖZ
HASTALIKLARI

 Göz Hastalıkları Bölümü, göz hastalıklarının tanı ve tedavisinde en ileri teknolojik olanakları 
kullanarak dünya standartlarında hizmet vermektedir. 

 Böylece hastalıkların tanı ve tedavisi en kısa zamanda yapılabilmektedir. 

 Katarakt cerrahisi FAKO yöntemi ile iğnesiz, damla anestezisi altında katlanabilir göz içi lensi 
yerleştirilerek, dikişsiz şekilde yapılmakta ve hastanın 24 saat içinde günlük yaşamına dönmesi 
sağlanabilmektedir. 

 Hastanemizde Glokom (göz tansiyonu), Retina, Şaşılık ve Çocuk Göz Sağlığı, Kornea Hastalıkları, 
Kontakt Lens birimlerinde en son tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Katarakt Ameliyatı (fako Yöntemi İle) 

Glokom (göz Tansiyonu) Tedavisi Ve Cerrahisi 

Şaşılık Ve Cerrahisi 

Diyabetik Retinopati 

Yag Lazer  Argon Lazer 

Sarı Nokta Hastalığı (makula Dejenerasyonu) 

Göz Anjiografisi 

Göz Utrasonografisi 

Görme Alanı

Blefaroplasti (kapak Estetik Cerrahisi)

Entropiyon- Ektropiyon Tedavisi

Tarsorafi

Trikiyazis (kirpiklerin İçe Dönmesi)

Kontakt Lens

Sunulan Hizmetler
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KADIN HASTALIKLARI
VE DOĞUM

 Kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili konularda başvuran hastalara ayaktan tanı ve tedavi 
hizmetlerinin verildiği 4 adet polikliniğimiz bulunmaktadır. Polikliniğimize başvuran hastaların aynı gün 
içinde muayene ve tedavileri yapılabilmektedir.

 Gebeliğin tanısından doğuma kadarki süreçte her dönemde başvuran hastaların kabul edildiği 
polikliniklerimizde; ultrasonografi, rutin testler, kromozom hastalıklar için tarama testleri (ikili,üçlü ve dörtlü 
testler), Non-stres testi (Nst) ve Down sendromu gibi kromozomal hastalık açısından yüksek risk 
taşıyanlara amniyosentez yapılmaktadır.

 Polikliniklerimize kadın hastalıkları, hormonal düzensizlikler, gebelikten korunma, menapoz 
şikayetleri ve kısırlık için başvuran hastalarımıza modern tıbbın teşhis ve tedavi yöntemleri 
uygulanmaktadır.

Yeni hizmete giren ve tek kişilik özel odaları olan kliniğimizde, kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili konularda 
hastalarımız tedavi edilmektedir.

 Doğumhane ünitemizde doğum için yatırılan gebelerimizin takip edildiği 3 adet tek kişilik özel oda 
bulunmaktadır. Doğumhanemize yatırılan gebelerimizin doğum sürecinde ağrı hissetmelerini engellemek 
amacıyla epidural anestezi, isteyen tüm gebelerimize bu konuda uzman anestezi doktorumuz tarafından 
uygulanmaktadır.
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KADIN HASTALIKLERI
VE DOĞUM

Vajinal doğum

Ağrısız vajinal doğum

Sezaryen

Dış gebelik ameliyatı

Tanı ve tadevi amaçlı infertilite (kısırlık) ameliyatları

Yumurtalık kisti ameliyatı (açık ve laparoskopik)

Myom alma ameliyatı

Rahim alma ameliyatı (açık ve laparoskopik)

İdrar kaçırma ameliyatları

İdrar torbası sarkması ameliyatı

Rahim sarkması ameliyatı

Histeroskopi - laparoskopi

Tüpleri bağlama ameliyatı (laparoskopik)

Aşılama

Hsg (rahim filmi)

Amniyosentez

Rahim ağzına dikiş atılması (Serklaj)

Kadın genital estetik ameliyatları

Küçük cerrahi müdahaleler

(Biopsi, servikal kriyoterapi, servikal koterizasyon...)

Kadın hastalıkları ve gebe muayenesi

Gebe okulu hizmetleri

Ultrasonogafi (2D/3D/4D)

Tarama testleri (kombine test, üçlü-dörtlü test)

Amniyosentez (anne karnından sıvı alınması)

Rutin laboratuvar testleri, non stres test (nst)

Smear (rahim ağzı kanserini tarama testi)

Kolposkopi

Pipelle endometrial örnekleme

POLİKLİNİKTE SUNULAN HİZMETLER

AMELİYATHANEDE VE DOĞUMHANEDE SUNULAN HİZMETLER
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VIP DOĞUM
ODALARIMIZ
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KARDİYOLOJİ

 Özel Park Hospital Hastanesi Kardiyolooji Bölümü, kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis 
ve tedavi etmek amacıyla dünya standartlarında donanım ve alt yapı ile hizmet vermektedir. Özel Park 
Hospital Hastanesinde yeni doğan bebeklerden, en ileri yaşlardaki erişkinlere kadar her türlü kalp 
hastasına tanı ve tedavi imkanı sağlanmış bulunmaktadır. Kardiyoloji Bölümü, kalp hastalıklarında 
muayene, teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koroner yoğun bakım konularında hastalarına hizmet 
vermektedir. 

 Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektrik 
faaliyetlerinin kaydedilmesidir. EKG kalp hastalıklarının teşhisinde hekimin muayenede bulduğu araz ve 
belirtiler ile birlikte değerlendiğinde, diğer tahlil ve filmler de göz önünde bulundurulduğunda yardımcı olur.

Elektrokardiyografi (EKG)

EFOR (Treadmill) Testi

 Efor testi, kalp damar hastalığı varlığının araştırılması, bilinen kalp damar hastalığında tedavinin 
etkinliğinin saptanması, eforla beraber kalp atışlarında düzensizliğin yani aritminin meydana gelip 
gelmediğinin tespit edilmesi, çeşitli kalp hastalıklarında hastanın efor yapabilme kapasitesinin 
araştırılması ve nihayetinde hipertansiyonda eforun kan basıncının üzerine etkilerinin tetkik edilmesi için 
başvurulan bir testtir.
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KARDİYOLOJİ

 Kalp kapak hastalıkları, kalp boşluklarının çapları, büyük olup olmadığı, kalp duvarlarının 
hareketleri, hareket bozukluğu olup olmadığı, kalp içi basınçlar, kalp içi boşluklarda pıhtı araştırılması, 
kalbin kasılma sırasında bir defada attığı kan miktarı ve yüzdesi araştırılabilir. Kısaca kalp romatizması, 
kapak hastalıkları, kalp yetersizliği, kalp krizi, doğumsal kalp hastalıkları gibi birçok konuda değerli bilgiler 
alınır.

Renkli Doppler ve Ekokardiyografi

Holter

 EKG Holter; cep telefonu gibi kemere bağlanan bir cihazdır. 3-4 adet kablosu, elektrotlar (yumuşak 
plastikten yapılı 3-4 cm çapında yapışkanlı malzeme) aracılığıyla göğse tutturulur. Kişi günlük normal 
yaşamını sürdürürken cihaz planlanan zaman boyunca kalp elektrosunu kaybeder. Süre sonunda cihaz 
çıkarılarak alınan kayıtlar bilgisayarda analiz edilir. Bu alet sayesinde muayene sırasında görülmeyen 
fakat gün içerisinde kısa süreli olup geçen çarpıntılar, göğüs ağrıları, baygınlık hissi gibi kalpten 
kaynaklanan tüm ritim bozuklukları tespit edilebilir.

Tansiyon Holter ( Ambulator tansiyon takibi)

Bir manşonla kola takılan ve kemerle bağlanan bir cihazdır.Hastaya 24 saatlik tansiyon takibi 
yapı labi lmektedir.  Tansiyon takib i  yapı labi lmektedir.  Tansiyon i laçlar ınınyeter l i l iğ in i 
değerlendirilmektedir.İlaç direncini araştırmada kullanılır ve yetkili Hipertansiyon tedavisi sağlar. Ayrıca 
farklı zamanlarda tansiyon ölçümlerinin uyumsuz çıkması sonucu  başvurulan bir testtir.Bunun sonucu 
olarak yanlış hipertansiyon tanısı ve gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmiş olur
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KULAK - BURUN
BOĞAZ

 Kulak Burun Boğaz Hastaliklari Bölümünde genel Kbb muayenesinin yani sıra; Otomikroskobik 
Muayene Diagnostik Nasal – Nasofarengeal Muayene Laringeal Muayene, Oto Akustik Emisyon -OAE 
(Yenidoğan İşitme Tarama Testi) Ve Odyometrik Tetkiler yapilmaktadir.
Ameliyatlarda ise Tonsillektomi, Adenoidektomi, Kulak Tüpü, Timpanoplasti, Stapedektomi, Septoplasti, 
Rinoplasti, Konka, Radyofrekans Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi, Horlama, (Mikroskobik), 
Tükrük Bezi Ameliyatları Başta Olmak Üzere Tüm Kbb ameliyatlari bölüm doktorumuz tarafindan 
gerçekleştirilmektedir.

 Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi bölümünde genel KBB muayenesinin yanı sıra 
Otomikroskopik Muayene, Diagnostik Nasal – Nasofarengeal - Laringeal Muayene, Oto Akustik Emisyon 
“OAE” (Yenidoğan İşitme Tarama Testi) Ve Odyometrik – Timpanometrik tetkiler yapılmaktadır.

Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Ameliyatları:

Tonsillektomi (Bademcik) , Adenoidektomi (Geniz eti) ve Kulak Tüpü takılması

Burun ameliyatları: Septoplasti, Rinoplasti, Konka Radyofrekans Uygulaması,

      Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi vb...

Sunulan Hizmetler



NÖROLOJİ

 Nöroloji sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri ile çeşitli nedenlerle ortaya çıkan 
bozukluklarını ve klinik sendromlarını inceler. Günümüzdeki bilimsel gelişmeler, doğal olarak nörolojiye de 
yansımış ve nörolojinin alt bölümleri ortaya çıkmıştır. İyi organize olmuş nöroloji bölümleri, bu yapılanmayı 
oluşturabilen kuruluşlardır. Çeşitli nörolojik hastalıkların tanı ve tedavileri ancak bu işbirliğini 
gerçekleştirebilen nörolog grubu tarafından, en iyi şekilde yapılabilmektedir. 

Beyin damar hastalıkları

Baş ağrısı (migren)

Epilepsi (sara)

Periferik sinir hastalıkları

Kas hastalıkları

Multipl Skleroz ve benzeri hastalıklar

Uyku bozuklukları

Baş dönmesi, denge bozuklukları

Hareket bozuklukları ( parkinson tremor v.b ) 

Alzheimer ve benzeri demans hastalıkları

EEG ve EMG çekimi

Sunulan Hizmetler
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ORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ

 Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde, 
hastanemizde yer alan tüm bölümlerle dayanışma ve işbirliği içinde, teknolojinin geniş olanaklarından 
yararlanarak, hastalara en uygun tedaviyi bilimsel düzeyde planlamakta ve uygulamaktadır. Hastalar, 
tedavi planları ile ilgili olarak uzman doktorumuz tarafından tüm ayrıntılarıyla bilgilendirilmektedir. Ortopedi 
ve Travmatoloji, son yıllarda teknoloji ve bilimsel ilerlemelerin ışığında belki de en hızlı ilerleyen, değişen 
hatta kapsamı genişleyen bir daldır. 

Artroskopik Girişimler (Menisküs Yırtıkları,Ön Çapraz Bağ Yırtıkları ve tedavisi) 

Kemik Kırık Çıkıkları Cerrahi Tedavisi 

Artroplasti (Diz Protezi, Kalça Protezi, Omuz Protezi ve Parmak Protezleri ) 

Pediatrik Doğumsal Anomaliler (Kalça Çıkığı,Çarpık Ayak, cerebral palsy cerrahisi ) 

Sinir Sıkışması Cerrahisi (Karpal Tünel,Kubital Tünel Sendromu) 

Omuz ve Dirsek Cerrahisi 

El - Mikrocerrahi Ameliyatları

Eklem Kireçlenmeleri, Tendon Yırtıkları İçin PRP Uygulaması

Sunulan Hizmetler
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PSİKOLOG

 Birimimizde, kişilerin yaşadıkları psikolojik sorunlarla baş edebilmelerine, kendilerini 
geliştirmelerine ve tanımalarına yönelik profesyonel hizmet sunulmaktadır. Aynı zamanda hastanemizde 
yatan hastalarımıza ve yakınlarına tıbbi tedavilerine ek olarak psikolojik destek sağlanmaktadır.

  Hastanemizde tıbbi tedavi gören hastalara, psikolojik sorunlarla başvuran kişilere ve topluma 
yönelik psikolojik değerlendirme ve psikoterapi uygulamaları yürütür.

Neden Bir Psikoloğa Gitmeliyim?

 Nasıl fiziksel bir sıkıntı yaşadığınızda doktora başvuruyorsanız, psikolojik problemlerle ilgili yardım 
almak da gerekli ve faydalıdır. Psikolojik bir rahatsızlığınız olabileceği gibi, yaşamın herhangi bir 
evresinde kendi başınıza başa çıkamıyor olabilirsiniz...

 Birebir psikolojik ve yaşamsal sıkıntılarla başvurabileceğiniz gibi, sizin ya da yakınlarınızın fiziksel 
hastalıklarıyla başa çıkma konusunda da bir psikoloğa başvurabilirsiniz. Burada amaç ruhsal bir 
hastalığın tedavisi de olabilir, basit bir problemin çözülmesi ya da sadece danışmak da...

 Psikolog, psikolojik ölçüm araçlarını kullanarak değerlendirmeler yapar.

 Bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak size yardım eder, ruhsal sıkıntılarınızı çözümlemenizde 
yardımcı olur. Aynı zamanda gerekli durumlarda birimimizde bulunan konsültan psikiyatristlerimize 
yönlendirme yapılmaktadır.
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ÜROLOJİ

 Üroloji erkek ve kadınlarda idrar yollarına ait hastalıklarla ve erkeklerde üreme sistemine ait 
hastalılarla ilgilenen bilim dalıdır.

 Üroloji klliniğimiz modern teknolojinin tıp alanına sunduğu yenilik ve gelişmeleri uygulamaya 
yönelik, hasta güvenliği ve mutluluğu ön plana alan, genç ve dinamik bir yapıda kurulmuş olup üst düzey 
hizmet üretmeyi amaçlamaktadır.

 Prostat hastalıklarının tedavisinde medikal tedavinin yanısıra açık ve kapalı prostat 
operasyonları ile hastalarımız başarıyla tedavi edilebilmektedir. Kliniğimizde kapalı prostat 
ameliyatlarında hastaya en kısa sürede iyileşme olanağı sağlayan ve operasyon sonrasındaki 
yakınmaları minimale indiren"TUR ameliyatı " uygulanmaktadır.Böylece hastalarımız günlük 
aktivitelerine klasik tedavi yöntemlerine göre çok daha kısa sürede dönebilmektedir.

 Böbrek tümörleri ve atrofik böbrek nedeniyle yapılması gereken nefrektomi operasyonları ve 
ayrıca böbrek çıkımı darlıklarının tedavisinde laparoskopik cerrahi ile hastalara ameliyat sırasında ve 
sonrasında maksimum konfor sağlamkatadır.
 
 Böbrek taşlarında ameliyat gereksinimi  duyulan durumlarda  hastanemizde kapalı perkütan 
nefrolitotomi yöntemi uygulanmaktadır. Böylece hastanın iyileşme süreci kısaltılmakta ve iş gücü 
kaybı azalmaktadır. Ayrıca bütün üriner sistem hastalarında kapalı yöntem ameliyatları yapılmaktadır.

Sunulan Hizmetler
Ürolojik Kanserler; Prostat Kanseri, Mesane Kanseri, Böbrek Kanseri, Testis Kanseri.

Prostatın Diğer Hastalıkları; BPH (prstatın iyi huylu büyümesi), Prostatit

       (prostat iltihaplanması)

Taş Hastalıkları; Böbrek Taşları, Üreter Taşları, Mesane Taşları.

İdrar Kaçırma ve Ürolojik Hastalıklar;  Erkeklerde idrar kaçırma, Kadınlarda idrar

       kaçırma; Kadınlarda kronik sistit, İnterstisyel sistit.

Erkeklerde Kısırlık (infertilite); Varikosel hastalığı, Varikosel dışı kısırlık nedenleri

       TESA, TESA operasyonları. 

Sağlıklı Cinsel Yaşam ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları; Erkeklerde erektil disfonksiyon

(iktidarsızlık), Cinsel isteksizlik, Prematür ejakulasyon (erken boşalma).

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar; 

Çocuklardaki Ürolojik Hastalıklar; İnmemiş testis, Konjenital anomaliler (Kasık fıtığı

       Hidrosel, Kord kisti, Hipospadias)

Ürolojik Tanı üniteleri; Üroflowmetri labaratuvarı, Sistoskopi ve Üreterorenoskopi



YENİDOĞAN
YOĞUN BAKIM

Detayli Bilgi
ve Randevu İçin www.adiyamanparkhospital.com.tr

 Yeni Doğan Yoğun Bakım; bebeklerimize iyi bir başlangıç hazırlamak ve sağlıklarına 
kavuşmalarına destek olmak için, en kaliteli hizmeti en uygun şartlarda sunmak amacıyla hizmet 
vermektedir. Dünya standartları teknolojisi ile yapılandırılmış olan yenidoğan yoğum bakım ünitemiz  
Adıyaman ili içerisinde 3. Basamak Yoğun Bakım hizmeti veren ileri düzey olanaklara sahip en geniş 
yoğun bakımdır.

 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi erken doğum, çoğul gebelik, şeker hastalığı annelerin bebeği, iri 
bebek, anne karnında mekonyum yutmuş bebek, zor doğum sonucu oluşan beyin ve diğer organ hasarı 
gibi yüksek risk taşıyan bebeklere gelişmiş düzeyde bakım sağlamaktadır. 

 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde; solunum desteği (ventilatör tedavisi), kan değişimi, 
fototerapi (ışık tedavisi), perkütan katater uygulamaları (kol ve bacakta yer alan ince damarlardan kalbe 
uzanan ince damar yolu), total parenteral nutrisyon (tamamen damar yolu ile beslenme) uygulamaları, 
toraks tüpü takılması (akciğer hava kaçağı tedavisi), invaziv kan basıncı monitörizasyonu  hasta başı 
EEG (beyin elektrosu),hasta başı USG (beyin ve diğer iç organların değerlendirilmesi için ultrason) 
yapılmaktadır. 

 Eğitimli hemşire kadrosu ile durumu ağır bebeklerimiz 24 saat bire-bir takip edilebilmektedir.
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 Vital fonksiyonları yaşamsal risk taşıyacak şekilde bozulmuş her hasta kritik hasta olarak tanımlanır. 
Yoğun Bakım Üniteleri kritik hastalara 24 saat süresince yaşamsal destek veren, ileri teknoloji ile 
donatılmış multidisipliner alanlardır. Son yıllarda teknolojideki gelişmeler sayesinde yoğun bakım 
hizmetlerinde de ilerlemeler kaydedilmiştir.

 Hastanemizde erişkin ve yenidoğanları kabul edebildiğimiz, tam donanımlı Genel Yoğun Bakım ve 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerimiz bulunmaktadır.

 Tecrübeli kadrosuyla 7/24 hizmet veren yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara günün her 
saatinde tüm laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir.

 Genel yoğun bakım kabul kriterlerine uygun hastaların yatırıldığı bölümlerimize kabul edilen 
hastalar:

Büyük ameliyat sonrası yakın takip gerektiren hastalar,

Beyin kanaması geçiren hastalar,

Ani felç geçiren hastalar,

Ciddi solunum yetmezliği olan hastalar,

Ciddi infeksiyonu olan hastalar,

Vital fonksiyonları bozan yada bozması beklenen zehirlenmeler,

Genel vücut travması (kafa,göğüs,karın ve extremite travmaları gibi) geçiren hastalar

Sinir sistemi hastalığı olan hastalar ( Myastenia Gravis, Guillian Barre gibi)

GENEL YOĞUN BAKIM
KORONER YOĞUN BAKIM
CERRAHİ YOĞUN BAKIM

Sunulan Hizmetler



Detayli Bilgi
ve Randevu İçin www.adiyamanparkhospital.com.tr

RADYOLOJİ
(GÖRÜNTÜLEME)

HİZMETLERİ

 Tedavi tanı ile başlar. Tıbbi görüntüleme modern tıbbın en önemli unsurlarından biridir. 
Bilgisayarların tıbbi uygulamalarda kullanılmasıyla birlikte görüntüleme yöntemleri hızla çeşitlenmekte ve 
gelişmektedir. Hastanemiz en modern görüntüleme cihazları ile, MR, BT, Ultrasonografi, Röntgen, Floros 
kopik tetkikler,Mamografi, Vasküler Görüntüleme(Anjiografi) gibi işlemleri deneyimli bir ekiple 
gerçekleştirmektedir. Radyoloji Bölümü acil servis,yoğun bakım üniteleri ve yatan hastalarımız için 
kesintisiz hizmet sağlamaktadır.Tüm güncel tanısal ve girişimsel uygulamaların büyük titizlikle 
gerçekleştirildiği bölümümüzde, talep edildiğinde başka merkezlerde gerçekleştirilmiş olan görüntülerde 
yeniden değerlendirilmektedir.

1,5 T Manyetik Rezonans

Bilgisayarlı Tomografi

Ultrasonografi (US)

Renkli DoplerUltrasonografi (RDUS)

Ayrıntılı Fetal Ultrasonografi

Dijital Röntgen

Panoramik Röntgen

Digital Mamografi

Kemik dansitometresi

C kollu skopi

Sunulan Hizmetler
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MİKROBİYOLOJİ 

 Yüksek teknolojiye sahip cihazlarla donatılan Laboratuvarımız, Biyokimya, Mikrobiyoloji, 
Hematoloji, İmmünoloji,  bölümlerinden oluşan monoblok bir laboratuvar olup yatan ve ayaktan başvuran 
hastalar ile laboratuvar hizmetlerinden yararlanan anlaşmalı kurumların, bu konudaki beklenti ve 
gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuştur. Klinik tanı ve tedavi süreçlerinin izlenmesinde gerekli olan 
Klinik Biyokimya, İmmunoloji, Hematoloji, Mikrobiyoloji, Seroloji ve Acil Laboratuvar hizmetleri zamanında, 
doğru ve güvenilir olarak sunulmaktadır. 

 Hastadan test için örnek alınmasından, sonuçların hasta yararına kullanılmasına kadar her adımda 
hasta güvenliği ve beklentileri göz önünde bulundurulmaktadır. Ulusal ve uluslararası hizmet ve yönetim 
standartlarının gerektirdiği uygulamalar eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. 
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PATOLOJİ
LABORATUVARI

 Patoloji bölümü'müz tıbbi ve cerrahi hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli bir dizi testin yapıldığı 
laboratuvarı ile hizmet vermektedir.

 Bu bölümümüzde, immüno-histokimya, immünfloresan mikroskopi, ve moleküler yöntemler, tanısal 
amaçla kullanılmaktadır.

 Patoloji bölümünde, karaciğer hastalıkları, mide-barsak hastalıkları, kan hastalıkları, kadın 
hastalıkları, cilt hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, baş-boyun hastalıkları, ürolojik 
hastalıklar, yumuşak doku ve kemik hastalıkları, endokrin sistem hastalıkları, meme hastalıkları, diş ve diş 
eti eti hastalıkları, göz hastalıkları ve diğer sistem ve doku hastalıkları ile ilgili patolojik tanı çalışmaları 
yapılmaktadır. Buna ek olarak sitopatoloji, ve moleküler patoloji alanlarında da tanı çalışmaları 
yapılmaktadır.
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GENETİK
LABORATUVARI 

 Genetik biliminde sağlanan gelişmeler sayesinde birçok kalıtsal hastalığın temelinde yatan 
mekanizmalar belirlenmiş ve bu hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik yöntemler geliştirilmiştir. Bu amaçla  
kurulmuş olan Genetik Tanı Merkezi klinik genetik, genetik danışma, sitogenetik, moleküler sitogenetik, 
moleküler genetik ve preimplantasyon genetik tanı alanlarında hizmet vermektedir.
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BİYOKİMYA
HİZMETLERİ

 Biyokimya laboratuvarı, sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, hastalıkların 
önlenmesi, tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesinde biyolojik materyallerde (serum, plazma, 
dokular ve diğer vücut sıvıları), kimyasal ve moleküler biyolojik yöntemler ile analizlerin 
gerçekleştirilmesi, uygun analizler (testler) ile organ fonksiyonlarının incelenmesini, testlerin seçimi ve 
uygulamasını, sonuçların tıbbi yorumlarını, klinisyenler ile konsültasyon birlikteliği, bilimsel gelişmelere 
ve yeniliklere uyum sağlayan ve laboratuvar tanıyı da içeren tıbba özgün laboratuvar bilimi kapsamında 
faaliyetlerini devam ettirmektedir.



Detayli Bilgi
ve Randevu İçin www.adiyamanparkhospital.com.tr

NÜKLEER TIP
HİZMETLERİ

 En basit tanımıyla nükleer tıp hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanımıdır.

 Halen ülkemizde üniversitelerde, büyük illerin devlet ve sigorta hastaneleri ile bazı özel 
merkezlerde hizmet veren nükleer tıp bölümlerinde hemen her organ sistemiyle ilgili hastalıklarda 
fonksiyon (işlev) görüntülemesi yapılmaktadır. Bu merkezlerde yapılan tanısal tetkikler tiroid, kemik, 
kalp, böbrek ve diğer birçok organın ve hastalığın sintigrafik görüntülenmesi olup aynı zamanda tiroid 
hastalıkları başta olmak üzere bazı tumor ve enflamatuar hastalıkların tedaviside yapılmaktadır.

 Nükleer Tıpta Sıklıkla Kullanılan Terminolojik Kavramlar

 Sintigrafi:  Nükleer tıpta yapılan işleme verilen isimdir,

 SPECT: Filmi alınacak organın çevresinden 180 veya 360 derecelik açı boyunca görüntüler alınır. 
Çekim sonucunda bilgisayar yardımıyla ham görüntüler işlemden geçirilir. Bu yöntemde çekilen organlar 
3 boyutlu olarak incelenir.

 PET: Burada kullanılan radyoaktivite positron yayan ışınlardır. Diğer kısımları SPECT gibidir.
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TÜM BRANSLARIMIZDA
UZMAN HEKİM KADROMUZ İLE

“Bölgenin Sağlık Üssü” 

7/24 HİZMETİNİZDEYİZ

www.adiyamanparkhospital.com.tr
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