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- Hangi rahatsızlıkta hangi branştaki
   doktora gidilmeli...

- Hastalıkların belirtileri nelerdir?

YOUR FAMILY’S
HEALTH GUIDE

SAĞLIK REHBERİ



TAKING CANCER INTO ACCOUT
Cancer can be stopped when it start with miror complain

ONKOLOJİ MERKEZİ Oncology Centre
• Işın Tedavisi (Radyoterapi) • İlaçlı Kanser Tedavisi (Kemoterapi) • Kanser Cerrahisi

ENDOSKOPİ VE GENEL CERRAHİ Endoscopy & General Surgery
• Kolonoskopi • Gastroskopi • ERCP • Sistoskopi • Bronkoskopi • Tümör Cerrahisi

PATOLOJİ Pathology
• Sitoloji • Histopatoloji • Frozen İnceleme • Hasta Başı Girişimlemler

GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ Scane Centre
• 128 Kesitli Tomografi • 1.5 Tesla MR • Mamografi • 4 Boyutlu Ultrason

TRILOGY Teknolojisi
AVRASYA HASTANESİ’NDE

KANSERLE ÖZEL
HESAPLAŞMA 



Sevgili Okurlar,

Bu yayınımız doktorlarımız ve halkımız arasında ortak bir dil oluşturmak amacıyla hastalıklar ve ilgili tıbbi branşları anlatmak 
için hazırlanmış olan sağlık rehberidir.Sağlığımız açısından doğru teşhis kadar doğru yönlendirme de çok önemlidir. Rehberimiz 
bu konuda sizlere ışık olacaktır.
Avrasya Hastaneler Grubu  1999 yılında ilk olarak Zeytinburnu Yerleşkesi  ile hizmet vermeye başladı.Sağlıkta hasta odak-
lı üstün hizmet anlayışını benimseyen Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa Yerleşkemiz  18 Temmuz 2016’da hasta kabulüne 
başladı.Vermiş olduğumuz sağlık hizmetlerimizle çevre halkının ,gerekse yurtiçi ve yurtdışından gelen yabancı hastaların 
tercihi olan bir kurum olduk.
Bu, 20 yıl önceye dayanan bir başarı öyküsüdür.Avrasya Hastanesi Zeytinburnu’ndan sonra değişen  yaşam şekline adapte olan 
hastanecilik anlayışımızı dünyayla rekabet edecek modern mimarisi ile Avrasya Hastanesi  Gaziosmanpaşa’ya taşıdık.

Dear Readers,

This publication is prepared as a health guide to explain diseases and concerned medical specialties in order to create a com-
mon language between the physicians and the public. From the point of view of our health the right orientation is as import-
ant as a right diagnosis.
Avrasya Hospitals Group has begun to render health services in 1999 with its Zeytinburnu branch. Our Avrasya Hospital 
Gaziosmanpaşa, that adopted an approach of services in health focusing on patients , has begun to admit patients in 18 July 
2016. We have become an institution preferred by domestic patients as well as international patients with the health services 
that we have provided.
This is a success story which lays upon 20 years ago. We have transferred our conception of health services providing to 
Avrasya Hospital Gaziosmanpaşa after Avrasya Hospital Zeytinburnu, that is adapted to changing life style with its modern 
architecture that is to compete with the world.  

Doğru yönlendirme teşhis kadar önemlidir!
Right guidance is as important as diagnosis!

D e n e y i m l i ,  u z m a n  ka d r o m u z  i l e  s a ğ l ı k  ve  s e vg i  s u n u yo r u z . . .
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BÖLÜMLERİMİZ
Departments

Teşhis ve Tedavi Üniteleri
Medical diagnosis and treatment units

• 24 Saat Acil Hizmet / 24 Hours Emergency Service
• Genel Cerrahi / General Surgery
• Onkoloji / Oncology
• Kadın Hastalıkları ve Doğum / Gynecology and Obstetrics
• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Pediatrics
• Çocuk Cerrahisi / Pediatric Surgery
• İç Hastalıkları / Internal Medicine
• Kulak Burun ve Boğaz / Ear, Nose and Throat
• Nöroloji / Neurology
• Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi / Neurosurgery
• Göğüs Hastalıkları / Chest Diseases
• Göğüs Cerrahisi / Thoracic Surgery
• Kardiyoloji / Cardiology    
• Kalp ve Damar Cerrahisi / Cardiovascular Surgery
• Radyoloji / Radiology
• Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji /
   Infectious Diseases and Clinical Microbiology

• Göz Hastalıkları / Ophthalmology 
• Ağız ve Diş Sağlığı / Oral and Dental Health
• Ortopedi ve Travmatoloji / Orthopedics and Traumatology
• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon / Physiotharapy and Rehabilition
• Üroloji / Urology  
• Estetik-Plastik Cerrahisi / Aesthetic Plastic Surgery
• El ve Mikro Cerrahi / Hand and Microsurgery
• Psikiyatri / Psychiatry
• Cildiye / Dermatology
• Medikal Estetik ve Lazer Ünitesi /Aesthetic, Plastic and Reconstructire
• Beslenme ve Diyet / Nutrition and Diet
• Erişkin Yoğun Bakım / Adult Intensive Care
• Koroner Yoğun Bakım / Coronary Intensive Care
• Yeni Doğan Yoğun Bakım / Newborn Intensive Care

Onkoloji Merkezi
Kanser Teşhis ve Tedavisi
Radyasyon Onkolojisi
Kemoterapi (İlaçlı tedavi)
Trilogy Cihazı
Lineer Akseleratör (Linak) 
Üç Boyutlu Tedavi Planlama
Onkoloji Yoğun Bakımı

Genel Cerrahi 
Acil Cerrahi
Kanser Cerrahisi
Endoskopik Cerrahi
Sünnet

Endoskopi Ünitesi
Gastroskopi
Duodenoskopi
E.R.C.P.
Kolonoskopi
Rektoskopi

Göğüs Hastalıkları:
Bronkoskopi
Transtorasik İğne Aspirasyonu
Plevral Biyopsi
Torasentez
Plörodesiz
Solunum Fonksiyon Testleri
Allerji Testleri

Nöroloji
EEG
Ağrı Tedavisi

Göz Ünitesi
FFA (Göz Anjiyosu)
Görme Alanı Belirleme Ünitesi
Argon Laser
Yag Laser
Kontakt Lens

Üroloji
Böbrek Taşı Kırma Ünitesi
(ESWL)
Pnömatik Taş Kırma
Sistoskopi
Üreteroskopi
Renoskopi
Sünnet

Dermatoloji (Cildiye)
Laser Uygulama Ünitesi
Saç Ekimi
Kalıcı Epilasyon
Cilt Gençleştirme
Varis Tedavisi
Elektrokoterizasyon

Radyoloji
Emar-MR 
(Manyetik Rezonans)
Multislice Tomografi
128 Kesit Tomografi 
(Dijital Anjiyo) 
Ultrason
Renkli Doppler
Mamografi
Fluoroskopi
Konvansiyonel Röntgen

Laboratuvar
Biyokimya
CHECK-UP
Mikrobiyoloji

Patoloji Laboratuvarı
Histopatoloji
Sitoloji
Frozen İnceleme
Hasta Başı Girişimler

Kardiyoloji
Koroner Anjiyografi
128 Kesit BT Anjiyo
MR Anjiyo
Damarların Doppler Tetkiki
Periferik Anjiyografi
Kalp Anjiyografisi
Balon Anjiyoplasti
Stent Takılması 
ASD
VSD
PDA Kapatılması
Valvüloplasti
DSA ile Damarların Tetkiki
Kalıcı Kalp Pili Tedavisi
Periferik Anjiyografi (Alt-Üst-Ekstremi-
te-Karotis-Renal-Beyin Anjiyografisi)
Ekokardiyografi
Eforlu EKG
EKG
Stres Eko
Holter
Tansiyon Holter

Kardiovasküler Cerrahi
Erişkin Koroner Arter BYPASS
Kalp Kapak Cerrahisi
Doğuştan (Konjentinal) Kalp Hastalık-
ları Cerrahisi
Büyük Aort Damarı Cerrahisi
Bacak Atardamarları ve Varis
Karotis (şahdamarı) Ameliyatları



Ailenizin Sağlık Rehberi

Onkoloji Merkezi
ONCOLOGY CENTER

 

KANSERDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR!
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KANSER YENİ TEDAVİLER  İLE
ŞİFA OLMAKTADIR.
KANSER: Bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak 
bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir.
MEDİKAL ONKOLOJİ NEDİR ?
Onkoloji vücutta gelişen tümör veya kanser oluşumu tanısı ve tedavi-
si ile ilgilenen bilim dalıdır.Onkolog ise kanser tedavisi yapan hekim-
lere denir.Kanseri ilaçlarla tedavi eden onkologlara medikal (tıbbi) 
onkolog denir. İmmünoterapi ilaçlar, akıllı ilaçlar, kemoterapi ilaçlar 
en sık kullanılan kanser tedavilerindendir.
RADYASYON ONKOLOJİ NEDİR?
Kanseri radyoterapi ile tedavi eden onkologlara radyasyon onkolog 
denir. Radyoterapi (ışın tedavisi) iyonize radyasyonun kullanılarak 
kanser hastalığının tedavi edilmesi anlamına gelir. Radyoterapi ile 
verilen yüksek dozdaki radyasyon, kanserli hücreleri öldürebilir ve 
bölünüp çoğalmalarını engelleyebilir.

Avrasya Hastaneler Grubu olarak Kanserin  Erken Teşhisi ve 
Tedavisinde teknolojik  altyapımız ve uzman kadrolarımız 
ile hizmet veriyoruz.

Radyoloji Ünitesi 
• 128 Kesit Tomografi
• 1,5 Tesla MR
• Ultrason Renkli Doppler
Tümör Konseyleri 
Patoloji  
Biyokimya (Tümör Markerları)  
Endoskopi Ünitesi 

TANI VE TAKİP 
ÜNİTELERİ

Cerrahi Onkoloji  ( 25’e yakın cerrah iletümör 
ameliyatları yapılabilmektedir)
Radyasyon Onkoloji Ünitesi
    * Trilogy Cihazı 
    * Linak (Lineer Akseleratör)
Medikal Onkoloji  Ünitesi (İmmünoterapi, akıllı 
ilaçlar, kemoterapinin uygulandığı)

MODERN / ÇAĞDAŞ
TEDAVİ ÜNİTELERİ

Radyoloji
Emar-MR 
(Manyetik Rezonans)
Multislice Tomografi
128 Kesit Tomografi 
(Dijital Anjiyo) 
Ultrason
Renkli Doppler
Mamografi
Fluoroskopi
Konvansiyonel Röntgen

Laboratuvar
Biyokimya
CHECK-UP
Mikrobiyoloji

Patoloji Laboratuvarı
Histopatoloji
Sitoloji
Frozen İnceleme
Hasta Başı Girişimler

• Tiroid Kanseri
• Yumurtalık (Over) Kanseri
• Pankreas Kanseri
• Yemek Borusu (Ösefagus Kanseri)
• Beyin Tümörü
• Deri Kanseri
• Karaciğer Kanseri
• Gırtlak (Larenks) Kanseri 

• Meme Kanseri
• Akciğer Kanseri
• Prostat Kanseri
• Kolorektal Kanseri
• Mide Kanseri
• Mesane Kanseri
• Rahim (Uterus) Kanseri
• Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri 

ONKOLOJİ HANGİ HASTALIKLARI 
KAPSAR VE TEDAVİ EDER?
EN SIK RASTLANAN KANSER TÜRLERİ

TAKING  CANCER INTO ACCOUNT
• Cancer treatment and cure
• Radiation oncology
• Chemotherapy
• Linear accelerates
• Trilogy
• 3D treatment
• Oncology intensive care

OLASI BELİRTİLER:
• Açıklanamayan kilo kaybı - Anemi
• Ateş (inatçı düşük ateş)
• Halsizlik, aşırı yorgunluk
• Yutkunma problemi ve kronik ses kısıklığı
• Açıklanamayan ağrı (karın, göğüs vs.)
• Memede şişlik
• Cilt değişiklikleri (iyileşmeyen yaralar vs.)
• Kanama (idrarda, burunda vs. )
• Dışkılama veya idrar yapma 
   alışkanlığında değişiklik
• Geçmeyen öksürük ve horlama
• Ben ve siğillerdeki değişiklikler

Mutlaka 
hekiminize 
başvurun!



Ailenizin Sağlık Rehberi

Kardiyoloji Ünitesi 
CARDIOLOGY UNITS

Kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.
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KALP KRİZİ ÖNLENEBİLİR

KARDİYOLOJİ KLİNİĞİMİZDE; 
Kardiyoloji Kliniği Hangi Hastalıkları Kapsar
• İskemik Kalp Hastalığı
• Periferik Arter Hastalığı
• Kalp Yetmezliği
• Hipertansiyon
• Ritim ve İleti Bozukluğu
• Romatizmal Kalp Kapak Hastalıkları
• Doğumsal Kalp Hastalıkları 

TANI 
• Kalp Kateterizasyonu ve Anjiografisi
• Koroner Anjiografi
• Periferik Damarların Anjiografisi (Alt-Üst                      
  Ekstremite-Karotis-Böbrek- Beyin damarları)
•128 Kesit BT Anjiyo
• MR Anjiyo
• DSA ile Damarların Tetkiki
• Damarların ‘’Doppler’’ USG ile Tetkiki
• EKG
• Ritim Holter ve Tansiyon Holter
• Ekokardiyografi
• Efor Testi

TEDAVİ
• Koroner ve Periferik Damarların Balon
  Anjioplastisi (PTCA)
• Damar darlıklarında STENT uygulaması
• ASD, VSD, PDA Kapatılması
• Valvüloplasti (Balon ile kapak tedavisi)
• Geçici ve Kalıcı Kalp Pili Takılması
• Ablasyon
*Derin Ven Trombozunun Girişimsel Tedavisi
*Karotis Arter (şah damarı) Darlıklarının Stentle 
Tedavisi
*Bacak Damarlarının Darlık ve Tıkanıklıklarının 
Tedavisi 

• Coronary Angiography
• 128 Multislice BT Angio
• MR Angio
• Doppler Examination of Vessels
• Peripheric Angiography
• Heart Angiography
• Balloon Angioplasty
• Stent Application
• Closure of PDA
• Valvuloplasty
• Examination of Vessels  with DSA
• Permanent Pacemaker Treatment
• Peripheric Angiography (Upper-Lower- Ex-
tremity- Carotid- Renal- Brain Angiography)

• Hypertension
• Coronary Failure
• Rhythm and Conduction Disorder
• Rheumatic Heart Valve Diseases
• Ischemic Heart Disease
• Congenital Heart Diseases
• Peripheric Artery Disease
• ECG
• Exercises ECG
• Holter (Rhythm)
• Holter (Blood pressure)
• Echocardiograhy 

Aşağıdaki Belirtiler Olduğunda
• Göğüs ağrısı
• Nefes darlığı
• Çarpıntı
• Halsizlik
• Baş-boyun-omuz-kol ağrısı
• Bacaklarda şişme
• Bayılma - Baş dönmesi

Mutlaka 
hekiminize 
başvurun!



Ailenizin Sağlık Rehberi

Kardiovasküler Cerrahi
CARDIOVASCULAR SURGERY

KALBİNİZİN KONTROL NOKTASI
Avrasya Hastanesi’nde hizmet veren kalp-damar cerrahisi kliniğinde, 2 ameliyathane ve 9 yataklı yoğunbakım ünitesi 
son teknolojik cihazlarla donatılmıştır. Yıllardır beraber ve uyumlu bir şekilde çalışan ekip ile en kompleks açık kalp 
ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Ameliyat sonrası ölüm oranı %1’in altında ve enfeksiyon sıfıra yakındır. 

Kardiyovasküler hastalıklar kalp ve kan damarlarının hastalığıdır. Bir kişinin verimli biçimde kan 
pompalamasının  işlevini yerine getirmemesi, atardamarların daralması, sertleşmesi  veya herhangi 
başka hastalıklardan dolayı kalp damarlarının hasar görmesiyle oluşabilen hastalıktır.

KALP DAMAR CERRAHİSİ  KLİNİĞİMİZDE
• Erişkin Koroner Baypass ameliyatlarının %30 çalışan kalpte yapılmaktadır. 
• Kapak ameliyatlarının büyük bir kısmı  kapağı değiştirmeden başarı ile tamir edilmektedir. 
• Minitorokotomi (Meme altı kesiti) ile bazı kalp deliği kapak ve baypass ameliyatları yapılmatadır. 
• Aort anevrizması ve yırtıkları hem açık kalp ameliyatı ile hem de ameliyat etmeksizin anjiyo      
  laboratuvarlarında kasıktan girilerek vasküler stent greftler (EVAR, TEVAR) ile tamir yapılmaktadır. 
• Varisler için cerrahi, laver ve iğne tedavisi yapılmaktadır. 

Thanks to Cardiovascular Surgery Unit in Avrasya Hospital which started providing 
service recently in the new building, all kind of heart surgeries are now performed 
in Avrasya Hospital (coronary bypass, heart valve surgeries). Our hospital offers 128 
Section BT Angiography, which is the latest examination method for diagnosis of heart 
and vessel diseases.

Our Cardiovascular Surgery Clinic Offers: 
• Adult coronary artery bypass surgeries    • Heart valve surgeries 
• Congenital heart diseases surgery   • Major aorta surgeries 
• Leg artery and varicosis surgeries     • Carotid
Our hospital offers Coronary Intensive Care Unit with 8 beds and CVC with 9 beds. 

AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER OLDUĞUNDA: 
Kol ve bacaklarda ani oluşan ağrı, ısı ve renk 
değişikliği genellikle bir damar hastalığına bağlı 
olarak ortaya çıkar. Bu durumlarda zaman kay-
betmeden kalp ve damar cerrahisi polikliniğine 
başvurulmalıdır.

Mutlaka 
hekiminize 
başvurun!
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Zeytinburnu Yerleşkesi
Ameliyathaneler ve Yoğun Bakımlar
OPERATIONS THEATHERS AND INTENSIVE CARE - Zeytinburnu

YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM
17 küvözlü Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitemizde prematüre bebekler, 
solunum sıkıntısı olan bebekler, sarılık geçiren bebekler (fototerapi), 
sepsis (kanda enfeksiyon) asfiktik doğan bebeklerin tedavileri 
gerçekleştirilmektedir...

ERİŞKİN YOĞUN BAKIM (REANİMASYON)
Hastaların takipleri dünya standartlarında 17 yataklı Erişkin Yoğun 
Bakım, 9 yataklı KVC Yoğun Bakım ve 8 Yataklı Koroner  Yoğun Bakım 
Ünitesinde gerçekleştirilmektedir.

51 Yatak kapasiteli 1000 m²’lik Erişkin ve Yeni Doğan Yoğun 
Bakım Ünitelerimiz hizmet vermektedir.
1000 m²’lik alanda kurulu 4 adet Mikrocerrahi Ameliyatı 
yapılabilen  genel ameliyathane, 2 adet KVC ve organ nakli 
ameliyatları yapılabilen ameliyathaneler mevcuttur.

• 1000 m² Intensive Care Units
• Adult Intensive Care Unit with 17 beds,
• Coronary Intensive Care Unit with 8 beds and 
CVC with 9 beds. 
• Newborn Intensive Care Unit with 17 beds.
• 6 operation rooms.

YAŞAMIN KRİTİK ANLARINDA
DÜNYA STANDARTLARINDA 
HİZMET VERİYORUZ.

6 Özellikli Ameliyathane

17 Yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi

17 küvözlü yenidoğan yoğun bakım ünitesi

9 KVC ve 8 koroner  yoğun bakım yatağı
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Gaziosmanpaşa Yerleşkesi
Ameliyathaneler ve Yoğun Bakımlar
OPERATIONS THEATHERS AND INTENSIVE CARE - Gaziosmanpaşa

30.500m²’lik kapalı alandan oluşan Avrasya Hastanesi Gaziosman-
paşa; 250 yatak kapasitesi 10 adet üstün teknolojik donanımlı 
ameliyathanesi, 3 doğumhanesi, 45 yataklı yoğun bakım üniteleri 
(Genel Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun Bakım), 80 poliklinik, 300 
araçlık açık ve kapalı otoparkı olan, hastaların konforlu ve huzur-
lu vakit geçirebilmesi için yeşil bir alan ile çevrili, kısa zamanda 
bölgenin referans hastanesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 
Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa şubemiz halkımıza kaliteli hizmeti 
ekonomik fiyatlarla vermeye devam ediyor. 27 branşta 45‘den fazla 
uzman doktor kadrosu ve 300’ e yakın hasta odaklı çalışan personeli 
ile 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Hastanemizde operasyon sonrası yakın takip gerektiren, suni so-
lunum cihazına ihtiyaç duyan hastalarımız için; hasta başı yaşam 
destek cihazları, monitör sistemi, merkezi oksijen, hava ve vakum 
sistemlerini içeren yoğun bakım ünitemiz bulunmaktadır. Hasta-
ların takipleri dünya standartlarında 4’ü Koroner olmak üzere 20 
yataklı Yoğun Bakım Ünitesinde gerçekleştirilmektedir.

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
25 Küvözlü Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde erken 
doğum, çoğul gebelik, şeker hastalığı olan annelerin bebek-
leri, anne karnında mekonyum yutmuş bebek, zor doğum 
sonucu oluşan beyin ve diğer organ hasarı gibi yüksek riskli 
bebekler için tedavi ve bakım sağlanmaktadır. Yenidoğan 
Yoğun Bakım Ünitemizde, yenidoğan ve prematürenin solu-
num, enfeksiyon ve beslenme sorunları tedavi edilmektedir. 
Ayrıca, Premature Retinopati muayenesi (ROP), yenidoğan’ın 
yemek borusu – bağırsak tıkanıklığı veya kapanıklığı (atezi), 
doğumsal akciğer cerrahi problemleri olan bebeklerin; cer-
rahi tedavileri, meningomyelosel (bel açıklığı) ve hidrosefali 
(kafada su toplanması) gibi doğumsal problemlerin her 
türlü tedavisi yapılmaktadır.10 Özellikli Ameliyathane

25 Küvözlü Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
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· 30.500m²’lik kapalı alan
· 10 Adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathane
· 3 Doğumhanesi
· 4’ü Koroner olmak üzere 20 Yataklı Erişkin Yoğun Bakım 

Ünitesi
· 25 Küvözlü Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

· Closed area of 30.500 m²
· 10 Operating theathers equipped with superior techno-

logical facilities
· 3 Delivery Rooms
· Adult Intensive Care Unit with 20-Bed capacity including 4 

Coronary
· 25 Newborn Intensive Care Unit



Psikiyatri ünitesi
PSYCHIATRY CLINIC

Ruh sağlığı bireyin sosyal ilişkileri ve çalışma hayatındaki uyuma 
bağlı olarak düşünce, duygu ve davranışlardaki denge ve sürekli-
lik durumu ile ilişkilidir. Her bireyin ilişkilerinden aldığı doyum ve 
iş yaşantılarındaki etkinlikler zaman zaman kesintiye uğrayabil-
mektedir. Bu kesinti şiddetli olduğunda veya uzun sürdüğünde, 
kişinin profesyonel yardım almadan sıkıntıları ile baş etmesi güç 
hale gelmektedir. İlişkilerdeki mutsuzluğun, yaşam enerjisinin 
azalmasının, üretkenlik ve yaratıcı etkinliklerin aksamasının altın-
da çoğunlukla ruhsal rahatsızlıklar yatmaktadır.

PSİKİYATRİ
Psikiyatri, ruhsal rahatsızlıklara neden olan bedensel, sosyal 
ve psikolojik sorunları saptayıp bunları güncel bilimsel veriler 
ışığında ve iyi bir hasta-hekim ilişkisi çerçevesinde tedavi etmeyi 
amaçlayan tıp dalıdır. Psikoterapi ve/veya ilaç tedavisi ile birçoğu 
kolaylıkla tedavi edilebilen psikiyatrik rahatsızlıklar, toplumu-
muzda ve tüm dünyada çeşitli nedenlerle giderek arttığından 
bunların saptanıp tedavi edilmesi hayati önem kazanmaktadır.

HASTANEMİZDE;
• Depresyon
• Bipolar bozukluk (Manik depresif hastalık)
• Şizofreni ve Psikotik bozukluklar
• Panik Bozukluğu (Panik atak hastalığı)
• Obsesif Kompulsif bozukluk (Takıntı Hastalığı)
• Sosyal Fobi
• Travma sonrası stres bozukluğu
• Genelleşmiş anksiyete bozukluğu
• Cinsel İşlev Bozuklukları
• Çift ve İlişki sorunları
• Kişilik bozuklukları
• Yeme bozukluklar
• Erişkin dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu
• Ergenlikle ilişkili sorunlar
• Gebelik ve Doğum sonrasında görülen ruhsal hastalıklar

IN THE HOSPITAL;
• Depression
• Bipolar disorder (Manic depressive disease)
• Schizophrenia and Psychotic disorders
• Panic Disorder (Panic Attack Disease)
• Obsessive Compulsive Disorder (Obsession Disease)
• Social Phobia
• Post Traumatic Stress Disorder
• Generalized Anxiety Disorder
• Sexual Dysfunction
• Couple and Relationship problems
• Personality disorders
• Eating disorders
• Adult attention deficit and hyperactivity disorder
• Adolescence related problems
• Pregnancy and postpartum psychological disorders

AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER OLDUĞUNDA:
• Baş ağrısı, Sinirlilik ya da içinin titremesi
• Zihinden atamadığınız, yineleyici, hoşa gitmeyen  
  düşünceler
• Yalnızlık, Karamsarlık ve Korku hissi
• Cinsel arzu ve ilginin kaybı
• Her şeye karşı ilgisizlik hali
• Gelecek konusunda ümitsizlik
• Ölüm ya da ölme düşünceleri
• Yerinde duramayacak ölçüde huzursuzluk duyma
• Korkutucu türden düşünce ve hayaller
• Suçluluk duygusu

10  www.avrasyahospital.com.tr   

Ailenizin Sağlık Rehberi
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Radyoloji Ünitesi
RADIOLOGY UNIT

KARDİYAK 128 Kesitli BT (Bilgisayarlı Tomografi) ANJİYO
En hızlı ve en yeni sistemle kalp damarlarınızı katetersiz, güve-
nilir, kolay yolla ve saniyeler içerisinde kontrol ettiriniz.

MR (MANYETİK REZONANS) GÖRÜNTÜLEME
MR, başlıca güçlü bir mıknatıs olup, vücuttaki su moleküllerin-
den yararlanarak görüntü oluşturan bir cihazıdır. 

ULTRASON RENKLİ DOPPLER 
Ultrasonografi ve yüksek görüntü kaliteli Renkli Doppler US ile 
tanı ve teşhisi, çok kısa zamanda, risksiz   bir şekilde yaptırabi-
lirsiniz.

MULTISLICE TOMOGRAFİ
Multislice Tomogrofi ile vücudunuzun en ince detayına kadar 
tüm derinlikleri ekranda. Ayrıca sanal kolonoskopi, bronkosko-
pi gibi tetkikler girişime gerek kalmadan görüntülenebilir.

MAMOGRAFİ
Sadece güzellik değil annelik duygularınızı da ömür boyu 
yaşatmalısınız! Buna en az sizin kadar yakınlarınızın da ihtiyacı 
var! Peki hiç şüphelenip kontrol yaptırdınız mı? Veya en son 
ne zaman yaptırdınız? Kendi kendinize yaptırdığınız kontrol 
yeterli mi sizce? Kendinizce veya muayeneyle bulunamayan 
bulgular ancak mamografide görülüyor, milimetrik boyutlar-
daki lezyonlar tespit ediliyor.

CR ve PACS SİSTEM
Tomografi, MR ve röntgen filimlerinin bilgisayara aktarılmasıyla 
görüntüler dünyanın her tarafına gönderilebilmektedir. Çekilen 
filmler bilgisayar belleğinde uzun süre saklanabilmektedir. 

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
Ultrason ve tomografi eşliğinde diğer modalitelerde görüntü-
lenen kitlelere yönelik biyopsi işlemi gerçekleştirilmektedir. 
Bu sayede kanser tanısı kesin olarak konulabilmektedir. 

•Mammography
•CR and PACS System
•Multislice Tomography

SON SİSTEM TEKNOLOJİ,
HIZLI VE GÜVENLİ TEŞHİSLER

• 128 Section BT Angio
• MR Angio
• Doppler Examination of Veins

FAST... CONTINUOUS... RELIABLE...

Radyoloji, x ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır.
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Genel Cerrahi
GENERAL SURGERY
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Mutlaka 
hekiminize 
başvurun!

• Hernia surgery,
• Laparoscopic hernia operations,
• Open or non-open (laparoscopic) operations, 
• Laparoscopic (non-open) surgery (gall bladder,  stomach hernia, 
appendicitis, diagnostic)
• Thyroid surgery (goiter and other diseases),
• Breast diseases and surgery,
• Stomach, bowel and liver diseases and surgery, 
• Hemorrhoid, dermoid cyst, fissure and surgery of other anal region diseases, 
• Cancer surgery (stomach, intestinal cancers).

• Tiroid nodülleri 
• Tiroid kanserleri
• Meme ağrısı (mastodini)
• Memede iyi huylu kitleler
• Meme kanseri
• Midede gastrit ve ülserler
• 12 parmak barsağı ülserleri
• Midede kanser
• Yemek borusunun        
  darlıkları
• Akalazya 
• Mide fıtıkları
• Yemek borusu kanserleri
• Özofajit 
• Gastroözofasial reflü
• Kalın barsak kanserleri

• İnce barsak tümörleri
• Safra kesesi taşları
• Safra kesesi diğer        
   hastalıkları
• Safra yolu hastalıkları
• Pankreas iltihaplanması    
  (akut pankreotit)
• Pankreas kistleri
• Pankreas tümörleri
• Kasık fıtıkları
• Karın duvarı fıtıkları
• Hemoroidler
• Anal bölgede apse
• Anal bölgede fissür ve         
   fistül

OLASI TEŞHİSLER;

TİTİZ ELLER, 
BAŞARILI OPERASYONLAR...

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİMİZDE; 

• Mide Botox
• Genel anestezi ve lokal anestezi ile sünnet
• Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide Ameliyatı)
•  Fıtık (Hernie) cerrahisi • Laparoskopik fıtık ameliyatları
•  Açık yada kapalı (Laparoskopik) ameliyatlar
•  Laparoskopik (Kapalı) cerrahi (Safra kesesi, mide fıtığı, apandisit, 
 diagnostik)  • Tiroid cerrahisi (Guatr ve diğer hastalıklar)
• Meme hastalıkları ve cerrahisi (Memenin selim ve habis   
 hastalıkları  tedavisi ) • Mide, bağırsak ve karaciğer hastalıkları  
 ve cerrahisi • Hemoroid (Basur), kist dermoid,  fissür (çatlak) ve  
 diğer anal bölge hastalıkları  cerrahisi • Kanser cerrahisi (Mide, barsak 
 kanserlerinde) teşhis, tedavi ve ameliyatları yapılmaktadır. 

Genel cerrahi, hastalıkların cerrahi yöntemlerle tedavisinin yanında, yara iyileşmesi, yaralanmaya 
metabolik ve endokrin cevap gibi konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel 
tıp dalları etkilemiş bir tıp alanıdır. 

PRECISE HANDS, SUCCESSFUL OPERATIONS...
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Endoskopi Ünitesi
ENDOSCOPY UNIT

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİSİNDE ALTIN STANDART ENDOSKOPİ
Endoskopi; endovizyon kamera sistemi ile yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı, kalın bağırsak, 
safra kanalı ve pankreas kanalının görüntülü olarak incelenmesidir. Avrasya Hastanesi’nin kullandığı 
gelişmiş teknoloji sayesinde, aşağıda yer verilen işlemlerle, diğer inceleme yöntemleriyle kesin teşhis 
koyulamayan birçok hastalığın, tanı ve tedavisinde iyi sonuçlar alınmaktadır.

AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER OLDUĞUNDA: 
• Mide ağrısı
• Reflü
• Makatta şişlik, kanama
• Uzun süre devam eden kabızlık ve ishal
• Kilo kaybı ve ani ortaya çıkan sarılık   
durumlarında

Mutlaka 
hekiminize 
başvurun!

ENDOSKOPİ ÜNİTEMİZDE;

• Gastroduedonoskopi
• Kolonoskopi
• E.R.C.P.
• Rektoskopi 
• Endoskopik Gastrostomi (PEG)
• Tümörlere Stent yerleştirilmesi.
• Endoskopik Zayıflama (Balon yerleştirilmesi)
incelemeleri ve uygulamaları yapılmaktadır.

Diagnosis & treatment of digestive system diseases
Gold Standard ENDOSCOPY

• Gastroscopy 
• Gastroduedonoscopy
• Colonoscopy
• E.R.C.P.

•  Rectoscopy 
•  Endoscopic gastrostomy (PEG)
•  Stent placement in tumors.
•  Endoscopic weight loss (balloon placement) 



Ailenizin Sağlık Rehberi

Kadın Hastalıkları ve Doğum
GYNECOLOGY AND OBSTETRICS
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Aşağıdaki Belirtiler Olduğunda 
•Erken Gebelikte; aşırı bulantı, 
kusma, kanamalı veya kanamasız 
kasık ağrılarında, •Gebelerde; 
beklenen doğum takviminden 
önce meydana gelen kasılma, 
kasık ağrısı, kanama ve su gelmesi 
durumlarında,  • İdraryolları enfek-
siyonunda,  • Bebek hareketlerinin 
azalmasında, • Aşırı sıvı kaybı du-
rumlarında,  • Her türlü enfeksiyon 
durumunda  • Gebe Olmayan Ka-

dınlarda; zamansız gelen her türlü 
kanamalarda, birkaç gün devam 
eden kanama ve kasık ağrılarında, 
adet gecikmelerinde, ağrılı adette, 
aşırı kilo kaybı ve seyreden karın 
ağrısı, ele gelen sertlikte.  • Cinsel 
ilişkiden sonra kanama • Vajinal 
kaşıntı  • Kötü kokulu akıntı  
 • Menopoz sonrası kanama

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİMİZDE;
• Kısırlık tedavisi,  • Normal ve riskli gebeliklerin takibi 
• 4 boyutlu ultrason • Sezaryenla doğum • Jinekoloji 
ameliyatları  • Kanser ameliyatları • Rahim ağzı kanse-
rinde erken teşhis ve tedavi • Menopoz • İdrar kaçırma 
• Endoskopik cerrahi (kapalı operasyon)
teşhis, tedavi ve ameliyatları yapılmaktadır. 

Mutlaka 
hekiminize 
başvurun!

Kadın hastalıkları ve doğum  kendi içerisinde ikiye ayrılır.
Kadın hastalıkları; genital ve üriner yol sistemlerine ait sorunlar, kısırlık, tüp bebek, aile planlaması, 
jinekolojik onkoloji, cinsel hastalıklar ve cinsel problemler gibi durumların değerlendirilmesi sonucu 
ilaçla tedavi ya da operasyon planlanması ile hastayı şikayetlerinden arındıran bir bölümdür.
Doğum; eşlerin çocuk sahibi olma isteği ile başlayan, kadınların gebelik öncesi devamı ve sonrası 
boyunca takip, tedavi ve sonuçlandırılması serüvenine eşlik etmektir.

• Infertility treatment
• Follow-up of normal and risky pregnancies 
• 4D ultrasonography   
• Pain free rutine delivery 
• Cesarean delivery    
• Gynecology operations
• Cancer operations 
• Early diagnosis and treatment in cervical cancer 
• Menopause

EACH BIRTH IS A FUTURE ...

HER DOĞUM BİR GELECEKTİR
Gebelik takibinde amaç: anne adayının sorunsuz bir gebelik geçirmesini sağlamak, bebek ve anne için ortaya çıkabilecek 
sorunları saptamak ve önlemlerini almaktır. Neticede sağlıklı bir bebeğin doğumuna öncülük etmektir. Bu amaca ulaşmada 
önemli olan, gebeliğin belirlenen dönemlerinde düzenli olarak bebek ve anne kontrollerinin yapılmasıdır. Doğum için ideal 
ortam anne ve bebek yoğunbakım ihtiyaçlarının karşılanabildiği bir hastanedir. 
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
PEDIATRICS

İLK GÜNÜNDEKİ GİBİ YANINDAYIZ
Bir aile hastanesi olan Avrasya Hastanesi, çocuklarınızı hasta olmadan önce hastaneye alıştırırken sevdiriyor. Ailele-
re, bir yandan hastalıkları, ilk müdahalelerdeki bilgileri öğretirken, diğer yandan gelişimleri takiplerini sağlıyor.
Avrasya Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı ve Amerikan Pediyatri Derneği aşı programları baz alınarak aşı takvimi 
uygulanmaktadır. Hastanemizin sıcak ortamında çocuklarınız sağlıklı yaşama başlarken, gelişimi takip ediliyor ve 
onlar sağlıklı bir geleceğe hazırlanıyorlar.

ANNE ve BABALAR UNUTMAYIN!
Hiçbir çocuk gerek ruhsal gerekse bedensel  bir rahatsızlığını 
direkt ifade edemez. Bunu gerekli kontrollerle birlikte takip 
etmeli ve onları anlayabilmeliyiz. 

AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER OLDUĞUNDA: 
• Sık tekrarlayan ateş
• Uzun süreli kilo boy duraksaması
• Halsizliğin uzun sürmesi
• Geçmeyen öksürük
• Terlemenin aşırı olması 
• Hızlı ve aşırı kilo alması
• Uyku bozuklukları
• Geçmeyen baş ağrısı
•  Eklem ağrıları

Mutlaka 
hekiminize 
başvurun!

Pediatri  bebek,çocuk ve ergenlerin 0-17 yaş arasındaki çocukların tıbbi bakımıyla ilgilenen tıp dalıdır.

17 Küvözlü Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

• Children emergency service
• Routine and special vaccinations
• Birthly diseases follow-up
• Growing follow-up
• Neurological diseases
• Anemia
• Allergic diseases

WE ARE STILL WITH YOU AS WE 
WERE ON HIS FIRST DAY...

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİMİZDE;

• Çocuk Acil Servisi
• Hasta Çocuk Polikliniği,
• Sağlam Çocuk Polikliniği 0-15 Yaş Arası
• Rutin ve Özel Aşılar
• Beslenme ve Emzirme Danışmanlığı
• Yenidoğanda genişletilmiş Metabolik                
Hastalıklar Tarama Testleri (Zeka testi)
• Ultrasongrafik Kalça Çıkığı Taraması 
• Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
• Büyüme ve Gelişme Takipleri (Sağlam Çocuk)
• İdrar Yolu Enfeksiyonu
• Akciğer Rahatsızlıkları
• Alerjik Hastalıklar (Astım, A. Rinit, Akut Bronşit)
• Kansızlık (Anemi), Diğer Kan Hastalıkları
• Kanama Bozuklukları
• Yenidoğan Sarılıkları
• Romatizma Hastalıkları
• Nörolojik Hastalıklar (Epilepsi, Konvulziyon
  (Havale Geçirme))
• Doğuştan Hastalıklar
• Yenidoğan İşitme Taramaları
  teşhis ve tedavileri yapılmaktadır. 
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İç Hastalıkları
INTERNAL MEDICINE
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AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER OLDUĞUNDA: 
• Halsizlik, çabuk yorulma
• Ağız kuruması, çok sık idrar yapma
• Hazımsızlık 
• Baş ağrısı
• Çarpıntı
• Karın ağrısı, hazımsızlık
• Çabuk yorulma
• Kabızlık,
• Dışkılama ile kanama / Renk anormalliği
• İdrar renginde anormallik
• Cilt kuruması
• Unutkanlık
• Dişeti kanaması

Hiçbir yakınmanız yok ise, check up için başvurabilirsiniz... 

Mutlaka 
hekiminize 
başvurun!

İÇİNİZ RAHAT OLSUN
İç organlardan birinde küçük bir sorun, tansiyonunuzdaki ufak bir oynama, bazen beliren ağız kuruluğu, önemsiz 
gördüğünüz iştahsızlık, halsizlik veya mide sorunlarından her biri birer sorun. İşte bu sorunlarınız dert olmadan 
sağlıklı ve verimli bir yaşam için “içiniz” rahat yaşayın. Avrasya Hastanesi’nin iç hastalıkları kliniği, koruyucu hekim-
liği, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları da içine alan erken tanı ve tedaviyle, teşhis merkezleri, kalp hastalıkları merkezi ve 
kanser merkezi olmak üzere tüm branşlardaki uzmanlarıyla takım halinde gerçekleştiriyor.

İç hastalıkları yetişkin insanların iç organlarında yaşadığı rahatsızlıkları,metabolik ve hormonal 
düzensizlikleri teşhis edip tedavisini uygulayan bilim dalıdır.

İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİMİZDE;

• Guatr ve Tiroid Hastalıkları
• Şeker Hastalığı (Diyabetes Mellitus)
• Böbrek ve İdrar Yolu Hastalıkları
• Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
• Akciğer ve Solunum Yolu Hastalıkları
• Karaciğer, Safra Yolları Hastalıkları
• Gastrit, Ülser ve Gastrointestinal Hastalıkları 
• Kanser Hastalıkları Teşhis ve Tedavi
• Kolesterol Takibi
• Hepatit Taraması ve Tedavisi
• Spastik kolon, kolit
• Kansızlık (Anemi) ve Diğer Kan Hastalıkları Tedavisi
• Romatizmal Hastalıkları
• Enfeksiyon Hastalıkları
• Metabolik ve Hormonal Hastalıklar
• Gut Hastalığı

teşhis ve tedavileri yapılmaktadır.

•Upper and lower respira-
tory tract infections,
•Thyroid diseases,
•Kidney diseases,
• Diabetes, 
• Hypertension,
• Gastrointestinal diseases,
• Hepatitis,
• Gastric ulcers,
• Anemia,
• Cholesterol.

TAKE IT EASY!
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KBB - Kulak, Burun, Boğaz
ENT -  EAR, NOSE, THROAT

HER YÖNÜYLE KULAK - BURUN -BOĞAZ
Çevremizdeki seslerin %100’ünü duyduğunuza emin misiniz? Çevrenizdekiler bol oksijeni ve hoş kokuyu doya doya içine 
çekerken, sizin burnunuzdaki herhangi bir problemi gidermek için “gerekeni yapmalıyım” dediğiniz oluyor mu? Yoksa 
sizde pek çok sağlık probleminin KBB’den kaynaklandığını bilmeyenlerden misiniz?
Günümüz modern tıp teknolojisi ile mikroskopik ve endoskopik muayene yöntemlerine sahip polikliniğimizde sorunu-
nuzu ekranda görün. Her türlü KBB operasyonlarının yapılabildiği donanımlı ameliyathaneler, teşhis merkezi, ev rahat-
lığındaki odalarımızla, KBB uzmanlarımızla ve personelimizle tüm yaş gruplarında (Yenidoğan Dahil) sağlıklı yaşamak 
isteyenlerin yardımındayız.

Mutlaka 
hekiminize 
başvurun!

AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER OLDUĞUNDA: 
• Rinoplasti (Estetik Burun Ameliyatı)
• Burun tıkanıklığı
• İşitme azlığı
• Boğaz ağrısı, yutma zorluğu
• Boyunda şişlik
• Ses kısıklığı
• Baş dönmesi
• Baş ağrısı

Kulak Burun Boğaz (K.B.B) branşı tüm yaş gruplarında Kulak (iç,orta,dış), Burun (fonksiyonel ve görsel), 
ses telleri ve gırtlağın diğer yapıları,yemek borusu girişi yanında baş ve boyundaki ilgili diğer yapılar ile 
ilgilenen cerrahi bir tıp branşıdır.

KBB - KULAK, BURUN, BOĞAZ KLİNİĞİMİZDE ;

• Kulak nezlesi tanı ve tedavisi,
• Kulak Mikrocerrahisi (Timpanoplasti, Miringoplasti, Stapedektomi,  
  ventilasyon tüpü takılması)
• Horlama Tedavisi, septum deviasyonları, nazal polipler, estetik     
  burun ameliyatı (Rinoplasti).
• Sinüzit tanı ve tedavisi (FESS) 
• Genizeti, bademcik ameliyatları
• Farenjit hastalığı tanı ve tedavisi
• Ses hastalıkları ve tedavisi
• Baş, boyun, gırtlak bölgesi kanserleri tanı ve tedavisi (Cerrahileri)
• Boyun diseksiyonları
• Baş ve boyun estetik cerrahisi
• Vertigo (Baş dönmesi) teşhisi ve tedavisi
  teşhis, tedavi ve ameliyatları yapılmaktadır.

• Rhinoplasty,  • Tonsils, • Epipharynx,   • Snore,
• Sinusitis,   • Quinsy, • Voice diseases,
• Head and neck esthetic surgery,
• Head and neck cancer diagnosis and treatment.

EAR, NOSE AND THROAT
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Nöroloji
NEUROLOGY

18  www.avrasyahospital.com.tr   

ANİ GELİŞEN BELİRTİLER OLDUĞUNDA: 
• Bilinç kaybı (Bayılmalar)
• Baş ağrısı
• Baş dönmesi, çift görme
• Denge bozuklukları
• Hafıza bozuklukları, unutkanlıklar
• His ve kuvvet kaybı ve tremor

Mutlaka 
hekiminize 
başvurun!

Consult a Physician immediately when the following 
Symptoms appear
• Headache   • Black out (faints) 
• Dizziness, diplopia  • Balance disorder
Memory disorders, forgetfulness, loss of sense and power

YOU SHOULD NOT PASS HEADACHE OFF

Önem vermediğimiz pek çok 
şikayetin (Başağrısı, başdönmesi,

his/güç kaybı, uyuşma, vs.) 
Nörolojik açıdan çok önemli olduğunu 

BİLİYOR MUSUNUZ ?

Beyin, omurilik ve sinir sistemi ile kas hastalıklarını inceleyen tıp bilimidir. Nöroloji bölümü, beyin ve sinir 
sistemiyle alakalı hastalıkları inceler.

NÖROLOJİ KLİNİĞİMİZDE;

• Kas hastalıkları olan hastalar, 
• Epilepsi hastaları (sara),
• Baş ağrısı (migren, gerilim tipi vb.)
• Baş dönmesi, denge problemi olan hastalar     
• Parkinson hastalığı, Tremor vb. gibi hareket bozukluğu  
 olan hastalar,
• Demansı (unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü) olan  
 hastalar,
• Multible Skleroz, Vitamin B12 eksikliği gibi Demyelinizan  
 hastalıkları olan hastalar,
• El ve ayaklarda uyuşma, yanma, ağrı yakınmaları olan  
 Polinöropati hastaları,
• Uyku bozukluğu olan hastalar,
• Felçli hastalar (beyin damar tıkanıklığı veya kanamaları), 

Hastanemizin gelişmiş  teknolojiye sahip görüntüleme 
merkezi (MR, 128 Kesitli BT, Kranial BT, Doppler USG), 
Elektrofizyoloji Ünitesi (EEG), kapsamlı Biyokimya ve 
Mikrobiyoloji laboratuarı, Kardiyoloji (Ekokardiografi) lab-
oratuarında tetkik edilip, tanısı konduktan sonra tedavisi 
yapılmaktadır.
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Beyin Cerrahisi
NEUROSURGERY

Mutlaka 
hekiminize 
başvurun!

BEYİN CERRAHİSİ KLİNİĞİMİZDE ;
• Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı
• Mikroskopik boyun ve bel fıtığı ameliyatları
• Beyin ve omurilik tümörleri cerrahisi
• Omurga ameliyatları
- Kafa ve omurilik travmalarında acil cerrahi
- Hipofiz tümörü cerrahisi
- Karpal-tünel sendromu ve periferik sinir cerrahisi
• Konjenital malformasyon, hidrosefali
teşhis, tedavi ve ameliyatları yapılmaktadır. 

AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER OLDUĞUNDA: 
• Dayanılmaz derecede bel ağrısı
• Bel ve bacak ağrısı
• Ayak bileği diz veya tüm bacakta ani güç kaybı
• İdrar-büyük abdest yapamama veya kaçırma
• Belden aşağıda ani güç kaybı, hissizlik olursa

OLASI TEŞHİSLER
• Bel Fıtığı
• Omurga Kanalı Darlığı (Spinal Stenoz)
• Omurların birbiri üstünde kayması
• Fibromiyalji
• Lomber vertebra kırığı
• Nöralji ve nörit

• Endescopie pitvitary surgery
• Full Endoskopik Diskektomi
• Emergency waist, neck and spinal cord trauma surgery,
• Neurological micro surgery
• Spinal degenerative deformaties surgery
• Back and neck treatment
• Brain and spinal cord tumor surgery
• Lumbar and cervical disc microsurgery,
• Herniation
• Peripheral nerve surgery
• Pediatric neurosurgery

ATTANTION ON DORSAL PAIN!

Beyin omurilik ve sinirlerin cerrahi hastalıklarını tedavi eden bilim dalıdır.
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Göğüs Hastalıkları
PULMONOLOGY
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AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER OLDUĞUNDA: 
• Nefes darlığı
• Bir aydan fazla süren öksürük
• Göğüste hırıltı, baskı hissi
• Balgam ve balgam ile birlikte kan gelmesi
• Göğüs, sırt ve yan ağrıları
• Kilo kaybı
• Gece terlemeleri
• Yüksek ateş Mutlaka 

hekiminize 
başvurun!

NEFES ALMAKTIR YAŞAMAK
Göğüs hastalıkları polikliniğimizde tüm akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik hizmet verilmektedir.
Bronkoskopi ile tüm bronş sistemini direkt olarak görmek mümkün olmakta ve bronş içindeki tümör, yabancı 
cisim, kanama gibi rahatsızlıkların tetkiki yapılabilmektedir. Sağlıklı Bir Yaşam ve Sağlıklı Bir Akciğer İçin Sigara 
Tüketiminden Kaçının.

Akciğerlerin pnömoni, plörezi, tüberküloz, bronşektazi, akciğer kanserleri, plevra hastalıkları, 
mediasten hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, astım gibi solunum sisteminin alt 
bölümlerinin hastalıkları ile ilgilenen bir daldır.

GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİMİZDE ;
• Bronkoskopi
• Zatürre tanı ve tedavisi
• KOAH (Kronik Obstruktif akciğer   
 hastalığı) 
• Astım tanı, takip ve tedavisi
• Akciğer damar tıkanıklığı (Pulmoner  
 Emboli)
• Tüberküloz tanı, takip ve tedavisi
• Akciğer kanseri tanı ve tedavisi 
• Akciğerde su toplaması 
• Mesleki akciğer hastalıkları
  (Tozlu ortamda çalışanların hastalığı)
• Solunum fonksiyon testleri
• Allerji testleri

 teşhis ve tedavileri yapılmaktadır. 

• Pneumonia 
• COPD
• Asthma
• Bronchitis 
• Lung Cancer 
• Occupational lung diseases
• Pulmonary function tests 
• Allergy tests and vaccine
• Bronchoscopy 
• Smoking cessation 

BREATHING MEANS LIVING...
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Göğüs Cerrahisi
THORACIC SURGERY

OLASI TEŞHİSLER
• Karın, bel, pelvis ve toraksın ezici yaralanmaları
• Bronş ve akciğer malign neoplazmı
• Hemotoraks (Nadir görülen tümöral lezyon)
• Pnömotoraks (Akciğer sönmesi)
• Akut bronşit
• Toraks-içi organların benign neoplazmı

The purpose of thoracic surgery is to treat diseased or injured 
organs in the thorax, including the esophagus (muscular tube 
that passes food to the stomach), trachea (windpipe that branch-
es to form the right bronchus and the left bronchus), pleura 
(membranes that cover and protect the lung), mediastinum (area 
separating the left and right lungs), chest wall, diaphragm, heart, 
and lungs.

General thoracic surgery is a field that specializes in diseases of 
the lungs and esophagus. The field also encompasses accidents 
and injuries to the chest, esophageal disorders (esophageal can-
cer or esophagitis), lung cancer, and surgery for emphysema.
It has been practiced in Avrasya Hospital for a long period of time.

AKCİĞER İLE İLGİLİ HERŞEY
Akciğer hastalıklarında ve akciğer kanserinde ,göğüs travmalarında,sigara nedeniyle oluşan sorunların tedavi ve 
ameliyatlarında, aşırı terlemede ,göğüs şekil bozukluklarında kapalı ve açık ameliyatlar hastanemizde göğüs cerrahı 
tarafından gerçekleşmektedir.

Mutlaka 
hekiminize 
başvurun!

Göğüs cerrahisi, göğüs boşluğunda yerleşen kalp ve ana damarlar hariç diğer organ ve bölgelere 
(göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten, diyafragma, yemek borusu) ait 
hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır.

GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİĞİMİZDE
• Akciğerde hacim azaltıcı ameliyat
• Akciğer kanserine yönelik ameliyatlar (Mediastinoskopi,   
 mediastinotomi, rezeksiyonlar).
• Video yardımlı göğüs cerrahisi (VATS; Endoskopik göğüs   
 cerrahisi (ETS).
• Göğüs deformiterleri (Doğuştan şekil bozukluğu) ameliyatları.
•  Büllektomi ameliyatları.
•  Akciğerin iltihaplı hastalıklarına yönelik ameliyatlar  
 (Bronşektazi, tüberküloz, aspergillosis vb)
•  El terlemesi Ameliyatı (Sempatehtami - ETS)

teşhis, tedavi ve ameliyatları yapılmaktadır. 

EVERYTHING LUNG!
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Göz Hastalıkları
OPHTHALMOLOGY
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AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER OLDUĞUNDA: 
• Çift görme
• Göze yabancı cisim
• Kırmızı göz
• Ani görme azalması
• Gözlerde ağrı
• Gözlerde sinek uçuşmaları ile
  birlikte ışık çakmaları
• Görmede bulanıklık Mutlaka 

hekiminize 
başvurun!

SAĞLIKLI GÖZLERLE YAŞAMAK
Küçükken teşhis edilen bir göz  rahatsızlığının tedavi oranı yetişkinlere oranla çok fazladır. Çocuklarınızın gözlerinde 
bir rahatsızlık olmasa da düzenli olarak göz kontrolü yaptırmak gerekir. Kendinizi de unutmayın, ihmal edeceğiniz 
küçük rahatsızlıklar kötü sonuçlar doğurmadan göz kontrollerinizi yaptırınız!

Göz hastalıkları, çevresel ya da genetik faktörlere bağlı olarak gelişen ve çeşitli görme problemlerine 
yol açabilen fiziksel rahatsızlıklardır. Göz kapaklarında, gözü dış etkilere karşı koruyan ve saydam 
tabaka olarak bilinen göz zarında, gözyaşı kanallarında, göz merceğinde ya da gözü saran sinir 
dokularında meydana gelen her türlü hastalık göz hastalıkları olarak adlandırılır.

GÖZ SAĞLIĞINIZI İHMAL ETMEYİN

GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİMİZDE ;
• Göz tembelliği tedavisi
• Şaşılık tanı ve tedavisi 
• Plusoptix bebeklerde göz taraması
• Görme alanı tespiti
• FFA-ICG (Göz Anjiyosu)
• Fako yöntemi ile Katarakt cerrahisi
• Glokom (Göz tansiyonu) ameliyatı 
• Vitreo Retinal Cerrahi
• Kornea Nakli (Kerotoplasti)
• Uzak yakın gözlüklerden kurtulmak 
  ( multifokal mercekler ile)
teşhis, tedavi ve ameliyatları yapılmaktadır.

• Cataract, refractive surgeries, 
- Cataract surgeries with phaco
- Seamless-needleless cataract surgeries
• Strabismus and pediatric eye diseases.
- Congenital cataracts
- Glaucoma
- Strabismus surgery
• Monitoring and Treatment of Eye pressure
• Follow-up and treatment of eye diseases due to diabetes.
• Follow-up and treatment of amblyopia

LIVING WITH HEALTHY EYES
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Diş Sağlığı Ünitesi
DENTAL HEALTH UNITS

GÜZEL GÜLÜŞLER İÇİN
Sağlıklı ve güzel görünüm, düzenli diş bakımı ve kontrolü ister. Unutmayın beden sağlığı ve güzel görünüm için 
düzenli diş bakımı ve en az yılda 2 defa bir diş doktoruna muayene olmanız gerekiyor. Böylece zamanında alınan 
önlemler, sorunların büyümesine, size ve çevrenize rahatsızlık vermesine engel olur.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI NEDİR?
Diş Sağlığı ve Ağız Sağlığı, ağız ,diş ve çevresindeki diş eti muhazasının sağlıklı olmasıdır.

AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER OLDUĞUNDA: 
• Soğuk-sıcak hassiyeti,
• Yemek yerken ağrılar,
• Gece diş ağrıları
• Ağız kokusu
• Diş etlerinde şişlikler
• Diş eti kanamaları
• Diş eksiklikleri
• Dişlerde sallanmalar
• Çapraşık dişler ve estetik sorunlar
• Dişlerde renk değişikliği
• Diş kırıkları
• Diş çürükleri

Mutlaka 
hekiminize 
başvurun!

DİŞ KLİNİĞİMİZDE
• Diş ve dişetine yönelik cerrahi müdahaleler
• Diş çürükleri ve bunların estetik (ışıklı dolgu) 
  dolgularla tedavisi
• Dişeti hastalıkları ve tedavisi
• Dişlerdeki estetik sorunların tedavisi
  (porselen zirkonyum, lamina, restorasyonlar)
• Dişlerdeki renk değişikliklerinin diştemizliği    
  ve beyazlatma (Bleaching) ile düzeltilmesi.
• Ağız kokusu tedavisi
• Kısmi veya total dişsizlik (tam dişsizlik)
  problemlerinin estetik ve fonksiyonel 
  protezlerle giderilmesi.
• Koruyucu diş hekimliği uygulamaları
• Implantasyon
• Gömük diş operasyonları yapılmaktadır.

• Preventive Dentistry
• Implant Treatment
• Root Canal Therapy and Filling
• Tooth Bleaching

• Restorations in Tooth Color
• Prosthesis Tooth Treatment
• Treatment of Gingival Diseases
• Aesthetics Dentistry

FOR LOVELY SMILES
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AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER OLDUĞUNDA: 
• Eklemlerde ağrı, kilitlenme, şişlik, takılma, 
hareket kısıtlılığında
• Düşme, darbe, çarpma, ezilme gibi hallerde

Mutlaka 
hekiminize 
başvurun!

• Hand surgery
• Child orthopedics
• Shoulder unjuries and treatment
• Joint prothesis surgery
• Fracture treatment 
• Meniscus and knee treatment
• Sport injuries
• Emergency orthepedics surgery
(Traffic accidents and unjuries)

HAREKETSİZ KALMAYIN! Don’t stay Immobile

Kas ve iskelet sistemi hastalıkları, travma yaralanmalar, el, omuz, dirsek, diz rahatsızlıklarının tanı ve 
tedavilerini gerçekleştiren bilim dalıdır.

OLASI TEŞHİSLER
• Diz ekleminin kireçlenmesi [Gonartroz]
• Menisküs yırtığı
• Topuk Dikeni (Kalkaneal Spur)
• Kalça eklem kireçlenmesi (Koksartroz)
• Ligament yırtılması
• Ayak bileğinin burkulma ve gerilmesi
• Sportif yaralanmalar
• Ayak kemiklerinde şekil bozukluğu
• Eklem ağrısı, eklem hareket kısıtlılığı
• Kırık sonrası yakınmalar
• Omuz çıkığı (bankart)
• Ön çapraz bağı yırtığı

OTROPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİMİZDE
• Eklem protez cerrahisi
• Artroskopik Menisküs ve ön çapraz bağ onarımı
• Kırık çıkık ve burkulma tedavileri
• Acil Ortopedik Cerrahi (Trafik kazaları,
 düşmeler, yaralanmalar)
• El cerrahisi
• Çocuk Ortopedisi
• Boy uzatma ameliyatları
• Artroskopik Omuz Cerrahisi
• Deformitelerin onarımı
• Kireçlenmeyi geciktirici cerrahi işlemleri
• Tümör Cerrahisi
 teşhis, tedavi ve ameliyatları yapılmaktadır.
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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION UNIT

AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER OLDUĞUNDA: 
• Boyun ve kollarda ağrı, uyuşukluk, güç kaybı
• Belde, bacaklarda ağrı, uyuşukluk, güç kaybı
• Belden bacağa arkasından inen ağrı
• Sırtta geçmeyen inatçı ağrılar
• Ağrılar, sertlikler
• Kol bacaklarda geçmeyen uyuşukluk
• Yüz mimik hareketlerini yapamıyorsanız (Yüz Felci)
• Yürüme bozukluğu
• Bebeklerde gelişim geriliği
• Omurga ,vücut bozuklukları

Mutlaka 
hekiminize 
başvurun!

AĞRILAR KADERİNİZ OLMASIN!

Fizik tedavi, vücuda dışarıdan uygulanan sıcak, soğuk uygulamalar, elektrik akımları, masaj ve 
egzersiz ile ağrıyı kesmeye yönelik uygulamaları içeren ve kas iskelet sistemi hastalıklarında ya da 
yararlanmalarında uygulanan ilaç dışı bir tedavi şeklidir.

Hastanelerimizde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarımız için ayrı katlar ayrılmış olup,  bu tedaviyi 
alan hastalarımıza deneyimli sağlık personelimizle hizmet vermekteyiz.

OLASI TEŞHİSLER
• Bel Fıtığı
• Boyun (Servikal disk bozuklukları)
• Omuzun darbe sendromu
• Diz ekleminin kireçlenmesi (Gonartroz)
• Menisküslerin yerleşim bozukluğu,
• Omurga kanal darlığı (Spinal Stenoz)
• Felçler, yüz felci      
• Tenisçi dirseği
• Karpal tünel sendromu
• Kireçlenmeler
• Skolyoz

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON KLİNİĞİMİZDE
• Akut ve kronik boyun ağrıları
• Akut ve kronik bel ağrıları
• Fibromiyalji, Miyofasiyal ağrı tedavisi
• Ortopedik rehabilitasyon (Kırık sonrası)
• Nörolojik rehabilitasyon (Felçli hasta)
• Osteoporoz tedavisi (Kemik Erimesi)
• Pediatrik Rehabilitasyon
• Spina Bifida
• Kas Hastalıkları
• Tortikolis
• Periferik Nöropati ve Pleksus hasarı
• Periferik sinir yaralanmaları
• Bel ve boyun fıtığı
teşhis ve tedavileri yapılmaktadır. dır.

PEDİATRİK REHABİLİTASYON
• Serebral Palsi
• Motor Gelişme Geriliği
• Doğumsal Sinir Yaralanmalır
• Kongenital Anomaliler
• Polio Sekeli

• Shoulder, knee,ankle sprain
• Tendon inflammation
• Neck pain
• Sciatica, Lumbago
• Rheumatoid arthritis
• Meduller kommosyo, paralysis 
• Hip prosthesis rehabilitation
• Treatments Of Pain

PAIN SHOULDN’T BE YOUR DESTINY!
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AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER OLDUĞUNDA:
• İdrarın koyu renkli, kanlı-kırmızı gelmesi, bulanık gelmesi
• Şiddetli boşluk ağrıları, kasık ağrıları
• İdrar yollarından renkli-kokulu akıntılar gelmesi
• 50 yaş ve üzeri erkekler (prostat kontrolü yönünden)
• İnce, çatallı, kesintili işeme sıkıntılarının olması
• 1 yıldır çocuk beklentisi olması ve düzenli ilişkiye  rağmen
  çocuk olmaması (erkeklerinde muayene  olması şarttır.)
• Sertleşme sıklığının ve derecesinin sizin  memnuniyetinizden     
   uzak olması (iktidarsızlık)
• Erken boşalma problemlerinin olması
• Erkek çocuklarda idrar deliğinin penisin altında olması.
• İdrar yollarında yanma, sancı, idrarını yapınca rahatlayamama,          
  sürekli idrar hissi olması,
• Erkek çocuklarda yumurtaların torbalarda olmaması veya
  hareketli olması
• Çocukların geceleri alt ıslatma sorununun çözülememesi
• Cinsel bölgelerde çıkan siğil ve yaraların olması
• İleri yaşlarda erkek ve bayanlarda gülerken, öksürürken,
  doğrulurken idrar kaçırma yakınmasının olması
• Farkına varmadan idrar kaçırma yakınmasının olması

Mutlaka 
hekiminize 
başvurun!

MUTLU BİR YAŞAM İÇİN 
ÜROLOJİ

Üroloji, erkek ve bayanlar da idrar yolu hastalıkları böbrekler meshane ve  mesane taşları gibi 
rahatsızlıklar, ayrıca erkek üreme organları ile ilgili sorunlarla da ilgilenen bilim dalıdır.

ÜROLOJİ KLİNİĞİMİZDE ;
• Lokal anestezi ve Genel anestezi ile sünnet
• Prostatın iyi huylu büyümesi olan BPH hastalığının  
 ilaçlı, açık cerrahi, kapalı cerrahi (TUR) ve lazer cerrahili 
 tedavileri
• Erkeklerde kısırlık olgularının nedene yönelik tetkik,  
 ilaçlı ve mikrocerrahi tedavileri
• Erkeklerin iktidarsızlık (empotans) sorunlarının tetkikleri,  
 ilaçlı ve cerrahi tedavileri (mutluluk çubukları)
• Erkeklerde erken boşalma problemlerinin ilaçlı
 tedavileri
• İdrar yolları tümörleri olan böbrek tümörleri, mesane  
 tümörleri, prostat kanseri, ilaçlı ve  cerrahi tedavileri
• İdrar yollarının enfeksiyonları olan böbrek (pyelonefrit), 
 mesane (sistit), prostat (prostatit), testis (orşit), işeme  
 kanalı (üretrit) enfeksiyonlarının tedavisi
• Gebeliğe bağlı gelişen böbrek tıkanıklıklarının ve   
 şişmelerinin tedavileri
• Çocuklarda rastlanan geceleri altını ıslatma (enürezis)  
 problemlerinin alarm yöntemiyle, ilaçla ve psikolojik  
 destekle tedavileri
• Erkek cinsel organlarında çıkan siğil (genital kandilom,  
 verrü) ve yaraların tetkik ve tedavileri
• Böbrek ve idrar yolları taşlarının ilaçla tedavileri,   
 vücut dışından şok dalgalarıyla kırılmaları (ESWL), açık 
 veya kapalı (basket kateter ve pnömatik litotripsi)   
 ameliyatlarla alınmaları   
 teşhis, tedavi ve ameliyatları yapılmaktadır. 

• Kidney stores treatment unit
• Pneuomatic stone crushing
• Sistoscopy
• Uretotroscopy
• Renoscopy
• Urology (open and laparoscopicprostate surgery)
• Circumcision
• Infertility

UROLOGY FOR A HAPPY LIFE
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Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
PLASTIC, AESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY

DEĞİŞİMİN SIRRI ESTETİK CERRAHİ
Tıp teknolojisi her geçen gün sağlık hizmetinde yeni mucizeler getiriyor... Artık insan vücuduna da plastik cerrahla-
rın sihirli elleriyle yaptığı estetik operasyonlar güzelliklerine güzellik katıyor. Tabii; insan  sağlığını bozmadan! Avras-
ya Hastanesi’nin donanımlı ameliyathanelerinde deneyimli doktorlar, estetik operasyonlarını gerçekleştiriyorlar.

ESTETİKLE
YAŞAMINIZA
DEĞİŞİKLİK
KATIN! 

Vücudun şekillendirilmesi ,ciddi doku kayıplarının giderilmesi kişinin  kendisiyle barışık daha mutlu bir 
şekilde yaşamasını sağlayan ve her türlü estetik girişimi içine alan bir bilim dalıdır.

PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİMİZDE ;
• Burun estetiği
• Liposuction
• Karın germe
• Yüz germe
• Meme küçültme ve büyültme
• Plastik cerrahi
• Mikro cerrahi
• El cerrahisi
• Doğumsal anomaliler 
  (Tavşan dudak vb.)
  ameliyatları yapılmaktadır.

ESTHETIC SURGERY
•  Face lifting eyebrow lifting
•  Rhinoplasty
•  Abdominoplasty
•  Liposuction
•  Hand surgery carpal tunnel
•  Compression neupathies
• Micro surgery
• Reduction and augmentation mammogplasty
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Cildiye
DERMATOLOGY
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CİLT HASTALIKLARI KLİNİĞİMİZDE ;
• Mantar
• Egzema
• Saç dökülmesi
• Tırnak hastalıkları
• Sedef hastalığı
• Ürtiker (Kurdeşen)
• Behçet hastalığı
• İlaç reaksiyonları
• Güneş yanığı
• Böcek sokması
• Siğiller
• Tekrarlayan ağız içi yaralar
• Akne ve cilt lekeleri
• Zührevi (cinsel yolla bulaşan) 
  hastalıklar teşhis ve tedavileri
  yapılmaktadır. 

KOZMETİK UYGULAMALAR ;
• Botox
• Dolgu
• Yüz Mezoterapi
• Saç Mezoterapisi
• Vücut Mezoterapisi
• Cilt Bakımı
• Dermoroller
• PRP (Saç ve Yüz)
uygulamaları yapılmaktadır.

Mutlaka 
hekiminize 
başvurun!

AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER OLDUĞUNDA:  
• Cildinizde beklemediğiniz bir değişiklik 
olduğunda (kaşıntı, kızarıklık, ağrı, son-
radan çıkan benler vb. gibi durumlarda) 
mutlaka hekiminize başvurunuz.

KOZMETİK
UYGULAMALAR
LAZER EPİLASYON
SAÇ EKİMİ

Toplumda sık rastlanan akne saç ve tırnak hastalıkları , alerjik deri döküntüleri  gibi sorunların tanı ve 
tadavisiyle ilgilenir.Cildimiz saçlarımız tırnaklarımız ve vücudumuz üzerindeki hastalılarla ilgilenen bir bilim dalıdır.

 MEDİKAL ESTETİK VE LAZER ÜNİTEMİZDE ;
• Sağlıklı ve hijyenik Avrupa standartlarında epilasyon yapıl-

maktadır... ALEXANDRITE LAZER Uygulama kolaylığı hızlı 
ve hijyenik oluşu, hasta konforunu üst düzeyde tutması 
nedeniyle en çok tercih edilen lazer epilasyon cihazıdır. 
Soğutma sistemi sayesinde uygulama sırasında hissedilen 
acı yok denecek kadar azdır ve sonuçlar oldukça memnun 
edicidir. 

• DİOD LAZER ütüleme özelliğindedir, ağrısız, acı hissini 
minimuma indirir, koyu ciltlerde ve ince tüylerde de 
kullanılır.

• Saç ekiminde (FUE Yöntemiyle) tek bir seansta 10000-
14000 saç teli ekiyoruz.

• SCARLET (Ameliyatsız Yüz Gençleştirme) ile özel tasar-
lanmış, mikro iğnelerle elektriksel uyarımlarla cildin 
altındaki kollogen lifler uyarılarak derinin yenilenmesi 
sağlanır. 
Ciltteki birçok farklı sorunu ameliyata gerek kalmadan 
pratik bir şekilde tedavi etmektedir.

• Needle radiofrequency 
• Laser epilation  • Skin anti-aging  • Chemical peeling  

HAIR TRANSPLANTATION
10.000 to 14.000 hairs are transplanted during one 
session through the FUE method

OUR SKIN REFLECTS OUR HEALTH.

AESTHETIC SURGERY: THE SECRET OF CHANGE
• Laser application units - Alexandrite Lazer,
• Permanent epilation,
• Skin anti-aging,

CİLDİMİZ SAĞLIĞIMIZIN AYNASIDIR
Hastanemizde kimyasal peeling, Alexandrite lazer, Diod lazer epilasyon cihazı, 
iğneli epilasyon cihazı ile istenmeyen tüylerden arınma, cilt gençleştirme, ben ve 
leke tedavisi gibi dermatolojik uygulamalar yapılmaktadır.

Hastanemizde el, ayak, koltuk altı aşırı terlemeleri botox uygulamalarıyla engel-
lemeye çalışılır. Elektrokoterizasyon cihazı ile siğil, et beni vb. lezyonlar da cerrahi 
olarak tedavi edilir. Kriyoterapi ile el-ayak ve genital siğiller tedavi edilir.
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Beslenme ve Diyet
NUTRITION AND DIET

AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER OLDUĞUNDA:
Kıyafetleriniz size olmuyorsa, bedeninizden memnun 
değilseniz, artık üzerinizde fazla yük taşıdığınızı düşünüyor-
sanız, hareketleriniz kısıtlandıysa, uyku düzeniniz bozulduy-
sa, özgüveniniz kaybolduysa mutlaka hekiminize başvurun.

Mutlaka 
hekiminize 
başvurun!

Bireylerin büyümesi,gelişmesi, sağlığının ömür boyu korunması ve yaşam kalitesinin arttırılması için, 
beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve toplumsal beslenmenin plan ve programlarını 
düzenleyen bilim dalıdır.

SAĞLIKLI BESLENME KONTROLLÜ DİYET
Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniğimiz olarak beslenme ve üzerine kapsamlı hastalıklarda bireye özgü 
diyet programları ve beslenme eğitimleri konularında hizmet verilmektedir. Günümüzde birçok hastalığın önlen-
mesinde, tedavisi sırasında ve hastalık sonrasında hastanın beslenme durumunun saptanarak, kişiye özgü, yeterli ve 
dengeli beslenme programları ile takip edilmesi gerekmektedir.

BESLENME VE DİYET KLİNİĞİMİZDE 
• Polikistik Over Sendromu ve Beslenme
• Diyabet ve Beslenme
• Onkoloji ve Beslenme
• Kalp Damar Hastalıkları Beslenme
• Sindirim Sistemi ve Beslenme
• Metabolik Sendromu ve Beslenme
• Kilo Alma
• Kilo Verme
• Sporcu Beslenmesi
• Yemek bozukluklarında beslenme
• Çocuk ve ergen dönemi beslenmesi
• Gebelik ve emzirme dönemi beslenmesi
hizmetleri verilmektedir.

Nutrition and Dietetics
The nutrition and dietetic department offer a wide 
range of specialised dietetic services including:
• Diabetes;
• Paediatrics
• Obesity
• Cancer
• Gastroenterology
• Intensive care
• Eating disorders
• Polycystic ovary syndrome

HEALTHY ALIMENTATION AND DIET UNDER CONTROL!



Neden Avrasya Hastanesi
WHY AVRASYA HOSPITAL

TEŞEKKÜRLER THANK YOU
Bu başarımızı destekleyen, 50’nin üzerinde teşekkür  beratı, plaket ve ödül ile onurlandıran, halkımıza, kamu ve sivil toplum 
kuruluşlarına, binlerce teşekkürler.

Kurumlar Vergisi
Dalında 3 Kez
Bronz Madalya

Avrupa Birliği
Kalite Ödülü
2011

Avrupa Birliği
Kalite Ödülü
2009

Yılın Sağlık 
Kuruluşu Ödülü 
2007



Neden Avrasya Hastanesi
WHY AVRASYA HOSPITAL London - Istanbul

Manchester - Istanbul
Germany - Istanbul
Netherlands - Istanbul
Austria - Istanbul
Switzerland - Istanbul
Moscow - Istanbul
Dubai - Istanbul
Bulgaria - Istanbul
Romanian - Istanbul
New York City - Istanbul

4 hours
5 hours
3 hours
4 hours
3 hours
3 hours
2,5 hours
4 hours
2 hours
2 hours
10 hours

Flight Hours to Istanbul
from different locations



Underline
your beauty with

Esthetics /
Plastic Surgery

“Nothing is
more important than
human and health”

• Rhinoplasty

• Liposuction

• Face lifting / Forehead lifting

• Abdominoplasty

• Mastopexy

• Breast Augmentation / Breast Reduction

• Browlift

• Thigh lifting /Brachioplasty 

• Thread lifting

• Botox

• Hair transplantation / Hair Mesotheraphy

• Otoplasty

• Blepharoplasty and

• Fat injection 

AVRASYA ZEYTİNBURNU : 5 Telsiz Mh. 101 Sk. No:107
 (Akşemsettin Tramvay Durağı)
 Z.Burnu/İstanbul
 Tel: +90 212 665 50 50

AVRASYA GAZİOSMANPAŞA :  Fevzi Çakmak Mh.,
 Hekimsuyu Cd. No:26/34
 Küçükköy, Gaziosmanpaşa/İstanbul
 Tel: +90 212 612 00 00

 www.avrasyahospital.com.tr 



• 24 Saat Acil Hizmet / 24 Hours Emergency Service  • Genel Cerrahi / General Surgery  • Onkoloji / Oncology
• Kadın Hastalıkları ve Doğum / Gynecology and Obstetrics  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Pediatrics

• İç Hastalıkları / Internal Medicine  • Kulak Burun ve Boğaz / Ear, Nose and Throat
• Nöroloji / Neurology  • Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi / Neurosurgery  • Göğüs Hastalıkları / Chest Diseases

• Göğüs Cerrahisi / Thoracic Surgery  • Kardiyoloji / Cardiology   • Kalp ve Damar Cerrahisi /Heart and Vessel Surgery
• Göz Hastalıkları / Opthalmology   • DişSağlığı / Dental   • Ortopedi ve Travmatoloji / Orthopedics and Trauma

• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon / Physical Therapy  • Üroloji / Urology   • Estetik-Plastik Cerrahisi / Aesthetic Plastic Surgery
• El ve Mikro Cerrahi / Hand And Plastic Surgery   • Psikiyatri / Psychiatry • Cildiye / Dermatology   

• Medikal Estetik ve Lazer Ünitesi / Medical Aesthetics and Laser Unit   • Beslenme ve Diyet / Nutrition and Dietetic
• Erişkin Yoğun Bakım / Adult Intensive Care   • Koroner Yoğun Bakım / Coronary Intensive Care  

• Yeni Doğan Yoğun Bakım / Newborn Intensive Care

Sağlık ve Sevgi Sunuyoruz...

i l e  a n l a ş m a l ı y ı z .

ULUSLAR ARASI
SAĞLIK HİZMETİ

10 minutes away  from the airport

AVRASYA ZEYTİNBURNU  :
5 Telsiz Mh. 101 Sk. No:107
(Akşemsettin Tramvay Durağı) Z.Burnu/İstanbul
Tel: +90 212 665 50 50

w w w . a v r a s y a h o s p i t a l . c o m . t r

AVRASYA GAZİOSMANPAŞA : 
Fevzi Çakmak Mh., Hekimsuyu Cd. No:26/34 
Küçükköy, Gaziosmanpaşa/İstanbul
Tel: +90 212 612 00 00


