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Hastanemiz, bizi tercih eden hastalarımıza hak ettikleri 
kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetlerini sunmak, onları 
sağlıklı ve mutlu bir yaşama kavuşturmak üzere 2014 
yılında hizmet vermeye başlamıştır.

Hastanemizde, 27 erişkin, 1 koroner, 15 yeni doğan ol-
mak üzere toplam 43 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. 
Bunun haricinde 34 hasta odası olmak üzere hastanemiz 
toplam 77 yatak kapasitesine sahiptir.

Multidisipliner tedavi yaklaşımımız ile yaşamın her döne-
minde ihtiyaç duyulabilecek her türlü sağlık hizmeti 
sunulmaktadır. Hastalarımız, dünyanın önemli sağlık 
merkezlerinde eğitim almış, özellikli tedavilerde uzman 
hekimler tarafından tedavi edilmektedir.

Hastanemizde ileri tıp teknolojisinin kullanıldığı tanı ve 
tedavi üniteleri, her türlü özellikli ameliyatın yapılabildiği 
ameliyathaneleri, doğum salonları, tek kişilik süit has-
ta odalarda hastalara özel bakım hizmeti sunmaktadır. 
Objektif verilere dayalı, bilimsel çalışmalarla doğruluğu 
kanıtlanmış güvenilir tanı ve tedavi yöntemleri hastane-
mizin akademisyen ve uzman hekimleri tarafından uygu-
lanmaktadır.

Hastanemiz, Avrupa Yakası‘nın merkezinde olup Atatürk 
Havaalanı’na 15 KM mesafede olup, 7.000 M2 kapalı alan 

HAKKIMIZDA
üzerine inşa edilmiştir. 50 araçlık kapalı, 30 araçlık açık 
otoparkı, büyük yeşil alanı ve çocuk oyun bahçesi ile mod-
ern bir yapıya sahiptir.

Modern alt yapısı, konforu ve kaliteyi ön planda
tutan, etik ilkelerden ödün vermeyen hizmet anlayışımız 
ile hastalarımızın güveni ve dostluğunu kazanacağımı-
za inanıyoruz. Bu dostluğa ve güvene layık olmak için 
hizmetlerimize yenilerini katmaya devam edeceğiz.

MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini etik değerlere 
bağlı, hasta ve çalışan haklarına saygılı, hasta ve çalışan 
güvenliğini önemseyerek, çağdaş ve uygun koşullarda 
din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve 
uzman kadrolar ile sunmaktır.

Sağlıktaki değişim ve gelişmeleri takip eden, tıbbi uygu-
lamaları ve sağlık teknolojisi ile örnek gösterilen, nitelikli 
ve uzman kadrosunu sürekli iyileştirme ve gelişim man-
tığı ile eğitimle destekleyen, Türkiye’nin örnek gösterilen 
sağlık kuruluşlarından biri olmak.
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STANDARTLAR MEMNUNİYET BİLİMSEL YENİLİKÇİ
Ulusal ve uluslararası 

standartları esas alarak, 
hastanemizde ileri tıp 

teknolojisinin kullanıldığı 
tanı ve tedavi üniteleri,
her türlü özellikli ameli-
yatın yapılabildiği ameli-

yathaneleri, doğum 
salonları, tek kişilik süit 
hasta odalarında hasta-
lara özel bakım hizmeti 

sunmaktadır. 

Multidisipliner tedavi 
yaklaşımımız ile yaşamın 

her döneminde ihtiyaç
duyulabilecek her türlü 
sağlık hizmetini, güler
yüzlü personelimizle 

kaliteyi ön planda tutarak 
sizlere sunmaktayız.

Hastalarımız, dünyanın 
önemli merkezlerinde eği-
tim almış uzman hekimler 

tarafından tedavi edil-
mektedir. Objektif verilere 
dayalı, bilimsel çalışmalar-
la doğruluğu kanıtlanmış 
güvenilir tanı ve tedavi 

yöntemleri hastanemizin 
akademisyen ve uzman 

hekimleri tarafından 
uygulanmaktadır.

Hastanemizin modern alt 
yapısı, konforu ve kali-

teyi ön planda tutan, etik 
ilkelerden ödün vermeyen 

hizmet anlayışımız, her 
zaman güler yüzlü per-

sonelimizle yıllar sonra da 
hastalarımızın güveni ve 

dostluğunu kazanacağımı-
za inanıyoruz.
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ACİL SERVİS (24 SAAT)

Hastanemize gelen acil hastalarımıza 7 gün 24 
saat hazır olan doktorlarımız ve acil sağlık ek-
ibimiz tarafından hızlıca tanı ve tedavi hizmeti 
sunulmaktadır.

Acil servislerimizde her türlü acil müdahale için 
gerekli teknik donanım ve ekipmanlar mevcut-
tur. Ekibimiz tarafından ilk müdahalesi ve 
değerlendirilmesi yapılan hastalar, zaman kaybı 
olmadan doktorlarımızın gözetiminde tedaviye 
alınmaktadır.

Gerektiği durumlarda ambulansımız ile hasta nakli, kuvöz ile yeni 
doğan bebek nakli yapılabilmektedir.

Acil Servisimizin hizmet verdiği başlıca tıbbi durumlar:
• Felçler
• Kazalar
• Boğulma
• Kalp krizi
• Travmalar
• Yüksek Ateş
• Enfeksiyonlar
• Şeker Koması
• Beyin Kanaması
• Solunum Sıkıntısı
• Elektrik Çarpması
• Yüksekten Düşme
• Sindirim Sistemi Sorunları
• Bu acil vakalar haricinde muayene ve müdahale gerektiren    
hastalıkların tedavisi
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İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)

Hastanemizde iç hastalıkları branşında tanı ve tedavi hizme-
ti verilmektedir. Yatan hastalarımızın tedavileri, konsültasyon-
ları ve ameliyat öncesi hazırlıkları bu bölümümüzde hastane-
mizin modern altyapısı ile sunulmaktadır.

Bölümümüze ait tüm dalların tanı ve tedavi yöntemleri, aka-
demik çevrelerin desteğinin yanı sıra tıbbi teknolojilerin 
sağladığı imkânlarla; kişiye özel en uygun ve etkin sağlık 
hizmeti verilmektedir.

• Üst Solunum Yolu Hastalıkları
• Alt Solunum Yolu Hastalıkları
• Troid Hastalıkları
• Check-Up
• Hipertansiyon
• Diyabet (Şeker Hastalığı)
• Sindirim Sistemi Hastalıkları
  (Gastrit, Ülser, Reflü, Spastik Kolit, Kabızlık Vb.)
• Böbrek Hastalıkları
• Kansızlık – Kan Hastalıkları ve Tedavisi
• Ateşli Eklem Romatizması Ve Diğer Romatizmal Hastalıklar
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Hastanemizde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, yeni 
doğan bebekten başlayarak, 0-16 yaş aralığındaki çocuk ve 
gençlerin tetkik, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerini 
sunacak şekilde modern bir altyapıya sahiptir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümümüz, Pediatri Polikliniği, 
Yenidoğan Yoğun Bakımı ve Bebek Odası alt birimlerinden 
oluşmaktadır.

Hasta muayenelerinde büyüme-gelişme değerlendirilmele-
rinin yanı sıra, aşıların uygulanması, alerjik deri testleri, işitme ve 
göz kontrolü gibi önemli kontroller de hastanemizin diğer birim-
lerinin işbirliğiyle gerçekleşmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümümüzde Sunduğumuz Hizmetler:
• Yenidoğan Bakım Ünitesi
• Beslenmenin Düzenlenmesi
• Astım ve Alerjik Hastalıklar
• Sağlam Çocuk İzlemi (Aşılar, Büyüme, Gelişme)
• Çocukluk Çağının Enfeksiyon ve Döküntülü Hastalıkları
• Büyüme ve Gelişme Geriliklerinin Erken Tanı ve Tedavisi
• Çocuklarda Ev Kazaları ve Yaralanma, Zehirlenme, Yanık Tedavisi           
sYapılmaktadır.
• Koruyucu Sağlık Hizmetleri (Aşı, Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma, 
s Sağlık Eğitimi, v.b.)
• Doğum Sonrası Bebeğin Beslenmesi, Emzirilmesi ve Bakımı 
s Konusunda Deneyimli Ekibimiz Tarafından Gerekli Bilgiler ve 
s Eğitimler Verilmektedir.

Bebeklerin Doğumdan İtibaren Sağlıklı Büyümesi ve Gelişmesi İçin;
• Beslenmenin Planlanması ve Takibi
• Süt Çocukların (0-12 Ay Arası) Aylık Muayeneleri
• Aşıların Düzenlenmesi (Menenjit, Zatürre, İshal Aşıları Dahil)
• Çocuk Büyüme ve Gelişme Takibi (Boy, Kilo, Baş, Çevresinin İzlen-
mesi, Bedensel ve Zihinsel Gelişiminin İzlenmesi)

Çocuklarda Astım ve Allerjik Hastalıklar
Çocuk Uzmanı ve Göğüs Hastalıkları doktorumuz Astım ve 
Allerjik Hastalıklarda tanı ve tedaviyi birlikte yürütmektedir.
Astım ve Allerjik hastalıkların tedavi sürecinde büyük önem taşıyan ailenin de eğitimi verilmektedir.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
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GENEL CERRAHİ

Hastanemiz cerrahi kapsamına giren her türlü ameliyatı 
açık veya laparoskopik yöntemlerle gerçekleştirebilmek-
tedir.

Genel Cerrahi Bölümünde Yapılan Ameliyatlar ve Uygulamalar
• Meme Cerrahisi
• Obezite Cerrahisi
• Acil Travmatik Cerrahi
• Gastroenterolojik Cerrahi
• Fıtık Cerrahisi (Göbek, Kasık Fıtıkları)
• Endokrin Cerrahisi (Tiroit ve Paratiroid Hastalıkları)
• Kolo-Rektal Cerrahi (Hemoroid, Fissür, Fistül, Kolorektal Tümörler)
• Hepatopankreatobilier Cerrahi (Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları 
  Cerrahisi, Laparoskopik Kolesistektomi)
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Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde, ergenlikten başla-
yarak menopoz dönemine kadar her yaştan kadının;

Genel kadın sağlığı, rutin kontrolleri, doğum kontrolü, riskli ve 
normal gebeliklerin takibi, yardımcı üreme teknikleri, menopoz 
ve osteoporoz, jinekolojik kanserler ve çeşitli önleyici hekimlik 
uygulamalarına kadar her türlü sağlık sorunlarının tanı ve te-
davisi başarı ile yürütülüyor.
Rahim ameliyatları da dahil olmak üzere bir çok operasyon cer-
rahi/laporoskopik olarak gerçekleştirilmektedir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümümüzde Verilen Hizmetler:
• Kadın Hastalıkları Muayenesi
• Gebe Muayenesi
• Doğum Sonrası Kontrol Muayenesi
• Ultrasanografi
• Gebelerin Ultrasonografik İncelemeleri
• Gebelikte Doppler Ultrasonografi İncelemeleri
• Gebelikte Girişimsel İşlemler
• Gebelikte Uygulanan Testler
• S.T.
• Normal Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümümüzde Tanı ve Tedavisi
Gerçekleştirilen Hastalıklar:
• Adet Düzensizlikleri, Ağrılı ve Şiddetli Ağrı Kanamaları
• Genital Bölgede Oluşabilen Kitle, Akıntı ve Ağrılı Durumlar
• Kronik Karın ve Kasık Ağrıları
• Kadınlık Organları Kanserleri
• Menapoz
• Cinsel Yolla Buluşan Hastalıklar
• Doğum Kontrol Yöntemleri
• Rutin Kadın Sağlığı Testleri
• Erken Doğum Tehdidi
• Miadını Geçmiş Gebelikler

• Sezeryan Doğum
• Epidural Doğum
• Pap Test (Servikal Yayma)
• Kolposkopi Ve Biyopsiler
• Laporoskopi
• Histeroskopi
• HSG (Histerosalpingognafi)
• Rahim İçi Araç (RİA) Takılması
• Cerrahi İşlemler
• Bartholin Bezi Drenajı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
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ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde; Kas ve iskelet 
sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi modern ve teknolojik
altyapımız ile uzman kadrolarımız tarafından yapılmaktadır.

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümümüzde Düşme – Çarpma – 
Kırık – Çıkık başta olmak üzere;

• Diz Protezi
• Kalça Protezi
• Aşil Tendiniti
• Diz Artroskopisi
• Omuz Artroskopisi
• Spor Yaralanmaları
• Ortopedi Muayenesi
• Ayak Bileği Artroskopisi
• Halluks Valgus Cerrahisi
• Omuz Eklem Artroplastisi
• Ortopedik Travma Cerrahisi
• Omuz Rotator Cuff Cerrahisi
• Tırnak Batması Cerrahi Tedavisi
• Diz Ayak Bileği Kıkırdak Cerrahisi
• İlizarov Yöntemi İle Kırık Tedavisi
• Kas Tendon Yaralanmaları Cerrahisi
• Artroskopik Ön Çarpraz Bağ Cerrahisi
• Kemik Ve Yumuşak Doku Tümör Cerrahisi
• Diyabetik Ayak Yaralarına Bağlı Girişimler
• Eklem Artrodezleri (Eklemin Dondurulması)
• Sinir Sıkışma Sendromlarının Cerrahi Tedavisi
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Hastanemizde Göz Sağlığı ve Hastalıkları bölümü 
uzman doktor kadromuz ve modern altyapımız 
ile her yaş grubunun çeşitli göz hastalıkları tanı 
ve tedavileri yürütülmektedir.

Bölümümüzde Sunduğumuz Hizmetler:
• DSR
• Şaşılık Ameliyatı
• Katarakt Cerrahisi
• Göz Kapağı Cerrahisi
• Renk Hissi Muayenesi
• Kontakt Lens Uygulaması
• Görme Tembelliği Tedavisi
• Bilgisayarlı Göz Muayenesi
• Retina (Göz Dibi Muayenesi)
• Şaşılık Ve Çocuk Göz Muayenesi
• Pterjium (Gözde Et Büyümesi) Ameliyatı
• Glokom (Göz Tansiyonu) Tanı ve Tedavisi

GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

www.baypark.com.tr



BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

Hastanemizde Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi ameliyat-
ları mikro cerrahi yöntemler ile en son teknikler, güncel 
teşhis ve tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.

Ameliyat sonrası yoğun bakım hizmetleri uzman ekip-
manlarımız, modern altyapımız ve teknolojik yeniliklerle 
desteklenmektedir.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümümüzde Yapılan Ameliyatlar:
• Tuzak Nöropatileri Cerrahisi
• Hidrosefali ve Şant Ameliyatları
• Torasik Çıkış Sendromu Cerrahisi
• Mikroskopik Bel Fıtığı Ameliyatları
• Beyin ve Omurilik Tümörleri Cerrahisi
• Mikroskopik Boyun Fıtığı Ameliyatları
• Kafa Omurilik Travmalarının Acil Cerrahisi
• Brakiyal Pleksus Lezyonları’ın Cerrahi Tedavisi
• Omurga Kanalı Darlığı (Spinal Stenoz) Ameliyatları
• Omurga Kırık ve Kaymalarında Vida ile Düzeltilmesi Ameliyatları
• Her Türlü Periferik Sinir Lezyonu ve Yaralanmalarına Yönelik Ameliyatlar
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Kulak-Burun-Boğaz Bölümümüzde, modern altyapı ve teknolo-
jik destek ile yapılan çalışmalar; tıbbi, etik ve akademik açıdan 
en üst düzeyde sunulmaktadır.

Teşhis ve Tedavi Edilen Hastalıklar:
• Rinoplastı
• Estetik ve Fonksiyonel Burun Ameliyatları
• Kulak Zarı Tamiri
• Kulak Zarı Ameliyatı
• Baş Dönmesi Tedavisi
• Kronik Sinüzit Tedavisi
• Ses Kısıklıkları Tedavisi
• İşitme Kayıpları Tedavisi
• Kulak Çınlaması Tedavisi
• Kulak Tümörleri Tedavisi
• Burun Tümörleri Tedavisi
• Boyun Tümörleri Tedavisi
• Burun Kanamaları Tedavisi
• Burun Tıkanıklıkları Tedavisi
• Gırtlak Kanseri (Erken Tanı)
• Ventilasyon Tüpü Takılması
• Kulak Enfeksiyonları Tedavisi
• Koku Alma Bozuklukları Tedavisi
• Tükürük Bezleri Hastalıkları Tedavisi
• Ses Telleri, Nodül ve Polip Tedavisi
• Duyma ve Denge Sistemi Hastalıkları
• Orta Kulak İltihabının Temizlenmesi
• Tonsillektomi (Bademcik Ameliyatı)
• Çocuk ve Yetişkin İşitme Bozuklukları
• Üst Solunum Yolu Hastalıkları Tedavisi
• Baş Boyun Hastalıkları Cerrahi İşlemleri
• Yutma problemleri Burun ve Burun Hastalıkları
• Burun kırıkları Baş ve Boyun Bölgesi Tümörleri
• Ses Telleri ve Gırtlaktaki Kitlelere Yönelik Ameliyatlar
• Horlama Ameliyatı (Uyku Apnesi) ve Dil Kökü Cerrahisi
• Sentoplasti (Burun Kemik ve Kıkırdak Eğriliklerine Yönelik Ameliyatlar)
• Adenoidektomi – Tonsilektomi (Geniz Eti Ameliyatı, Bademcik Küçültme)
• Endoskopik Sinüs Cerrahisi (Sinüzit Ameliyatları, Burun Polipi Ameliyatları)

KULAK BURUN BOĞAZ

www.baypark.com.tr



KARDİYOLOJİ

Kardiyoloji bölümümüzde klinik kardiyovasküler 
hastalıkların ayaktan veya yatarak takibi yanında 
non-invazif tanı üniteleri, aritmili hastalar, kalp ye-
tersizliği hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, erişkin 
yaşta doğumsal kalp hastaları uzman kadro ve 
modern imkanlarla tetkik ve tedavi edilmektedir.

Bölümümüzde Sunduğumuz Hizmetler:
• Ritim Holter
• Tansiyon Holter
• Kardiyoloji Servisi
• Ritim Bozuklukları
• EKG (Kalp Grafisi)
• Efor Testi (Eforlu EKG)
• Kalp Kapak Hastalıkları
• Koroner Arter Hastalıkları
• Ekokardiyografi (Kalp Ultrasonu)
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Hastanemiz  Cildiye  Bölümümüzde  tüm deri hastalıklarının 
tanı ve tedavisine yönelik hizmetler, ayakta veya gerektiği 
takdirde yatarak, nitelikli ekibimizin deneyimleri ve mod-
ern teknoloji yöntemleri ile sunulmaktadır.

Deri hastalıklarının ve kanserlerin erken tanı ve tedavis-
inin yanı sıra, alerjik egzama takibi, zührevi hastalıklar 
tedavileri, allerjik hastalıklar, akne tedavisi, elektrokoter 
ve kriyoterapi, alerjik testler, biyopsi ve küçük cerrahi 
müdahaleler ile kozmetik danışmanlık hizmetleri sunul-
makta, güncel tedavi yöntemleri yakından takip edilerek 
hastalarımıza en uygun yaklaşımlar sunulmaktadır.

• Sedef
• Benler
• Egzama
• Yanıklar
• Cilt Lekeleri
• Aşırı Terleme
• Yara Skarları
• Saç Dökülmesi
• Saç Hastalıkları
• Behçet Hastalığı
• Ürtiker (Kurdeşen)
• Tırnak Hastalıkları
• Vitiligo (Ala Hastalığı)
• Alerjik Deri Hastalıkları
• Yağ bezi Hastalıkları (Sivilce, Kepek)
• Deri Enfeksiyonları (Mantar, Bakteri Enfeksiyonları, Siğiller),
• Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar (Frengi, Bel Soğukluğu,
aKlamidya, Genital Siğiller)

CİLDİYE (DERMATOLOJİ)
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GÖĞÜS HASTALIKLARI

Hastanemiz, Göğüs Hastalıkları bölümünde gelişmiş 
bir solunum fonksiyon laboratuvarı bulunmaktadır. Bu 
laboratuvarda akım volüm eğrisi, statik akciğer volüm-
leri, allerji-deri testi yapılabilmektedir.

Yoğun bakımda veya serviste yatan hastalara nonin-
vaziv mekanik ventilasyon da uygulanabilmektedir. Ek 
olarak gelişen teknolojik olanakları yakından izleyerek 
radyolojik görüntüleme olanakları da en etkin şekilde 
kullanılmaktadır.

Bölümümüzde Sunduğumuz Hizmetler:
• Öksürük
• Bronşit
• Pnömoni
• Sarkoidoz
• TBC Tanısı
• Pnomotoraks
• Göğüs Ağrısı
• Pulmoner Emboli
• Akciğer Kanseri Tanısı
• Plörezi, Plevral Efüzyon
• Bronş Tümörleri Tanı ve Tedavisi
• Solunum Yetmezliği, Nefes Darlığı
• Alerjik Akciğer Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi
• İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Tanı ve Tedavisi
• Obstruktif Akciğer Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi
• Solunum Fonksiyon Laboratuvarı Bünyesinde Solunum
xFonksiyon Testleri
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NÖROLOJİ

Hastanemiz nörolojik vakalardan olan; beyin kanamaları, baş 
ağrısı, baş dönmesi serebrovasküler hastalıklar, hareket bo-
zuklukları, kas ve sinir hastalıkları, epilepsi, alzheimer, multi-
pl skleroz, inme ve uyku bozuklukları konularında hastanel-
erimizde hizmet verilmektedir.

Hastanemizin modern ve teknolojik imkanlara sahip tıb-
bi görüntüleme üniteleri Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi 
bölümümüz ile yakın işbirliği içinde çalışmalar yürüterek tanı 
ve tedavilerimiz yürütülmektedir.

Bölümümüzde Sunduğumuz Hizmetler:
• EEG
• EMG
• Yüz Felçleri
• Kan Hastalıkları
• Kasların Kramp
• Multipl Skleroz
• Miyastenia Gravis
• Nöroloji Muayenesi
• Baş Ağrısı (Migren) Tedavisi
• Beyin Ve Omurilik Tümörleri
• Hidrosefali (Beyinde Su Birikmesi)
• Serabral Palsi (Doğuştan Gelen Felç)
• Uyku Bozuklukları Tanı Ve Tedavisi
• Hareket Hastalıkları Takip Ve Tedavisi
• Beyin Ve Sinir Sistemi Enfeksiyonları
• Polinöropatiler (Sinirlerde Yıpranma)
• Bunama (Alzheimer) Takip Ve Tedavisi
• Ani Bilinç Bulanıklıkları Omurilik Hastalıkları
• Ani Bilinç Bulanıklıkları Omurilik Hastalıkları
• Beyin Ve Damar Hastalıkları (Felç Vb. Durumları)
• Nörolojik Hastalıklara Bağlı, İdrar Ve Geita Kaçırma
• Kasların Kramp, Spazm Ve Ağrı İle Giden Hastalıklar
• Bel Ve Boyun Ağrıları, Sinir Yaralanmasına Bağlı Ağrılar
• Baş Dönmesi Ve Dengesizlik Durumunun Değerlendirme Ve Tedavisi
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ÜROLOJİ

Üroloji (eski adı: bevliye) insanın idrar ve üreme organları 
hastalıkarının yerine göre medikal (ilaç tedavisi) ve esasen 
cerrahi tedavisi ile uğraşan bir tıp dalıdır.

Ürolojinin tedavisi ile uğraştığı hastalıkları ana hatları ile
aşağıdaki gibidir
• İdrar yollarının taş hastalığı (böbrek taşı, üreter taşı, mesane taşı)
• İşeme zorlukları
• İdrar yollarında darlık
• Prostatın iyi huylu hastalıkları
• Hidrosel (testis torbasında şişlik)
• Böbrek kanseri
• Mesane kanseri
• Prostat kanseri
• Testis kanseri
• Çocuklarda idrar kaçırma (geceleri altını ıslatma, gündüzleri idrar 
xkaçırma,sık idrar yapma ihtiyacı), fıtık, inmemiş testis
• Testislerin (yumurtaların) yerinde olmaması
• Sünnet
• İdrar yollarının doğuştan anomalileri (böbrek anomalileri,üreter 
xanomalileri, pipi deliğinin yerinde olmaması)
• Vezikoüreteral reflü (böbreğe idrar kaçışı)
• Erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu)
• Prematür ejakülasyon (erken boşalma)
• Erkek İnfertilitesi (kısırlık)
• Sperm bozuklukları (sayı bozuklukları,yapı bozuklukları)
• Varikosel
• Kadınlarda idrar yapma ile ilgili şikayetler (örn. İdrar kaçırma)
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Erişkin Yoğun Bakım Ünitemizde tüm yaş gruplarındaki kri-
tik hastaların, ulusal ve uluslar arası standartlarda yoğun 
bakım uzmanlarının sorumluluğu atında tedavi ve bakım-
ları yapılmaktadır.

Hastanemiz, hasta yakınlarının isteği doğrultusunda din-
lenme ve konaklama gibi otelcilik hizmetlerini de sizlere 
sunmaktadır.

• Sepsis
• Septik Şok
• Zehirlenmeler
• Karaciğer Yetersizlikleri
• Ağır Nörolojik Hasarlar
• Ağır Akciğer Hastalıkları
• Ağır Endokrin Bozukluklar
• Gastrointestinal Sistem Kanamaları
• Büyük Ve Riskli Ameliyatlar Sonrası Bakım
• Hastalarımızın Sağlığı ve Güvenliği Açısından Hasta Yakınları Üniteye 
xAlınmamaktadır.
• Hastalarımızın Tüm Bakım Ve İhtiyaçları Yoğun Bakım Ünitemiz 
  Tarafından Karşılanmaktadır.

ERİŞKİN YOĞUN BAKIM
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YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM

Hayata sağlıklı bir başlangıç için uzman bir ekip gözetiminde 
ve sağlıklı koşullarda yapılmış bir doğum en önemli ilk adımdır.

I. II. ve III. Düzey Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi

Tüm sağlık branşlarında hizmet vermekte olan doğum servisimiz 
uzman bir kadro ile 24 saat sürekli I. II. ve III. düzey bakımın ve
rildiği bir Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitemiz (YYBÜ) mevcuttur.

Yeni doğan yoğun bakım ünitemiz 25. gebelik haftasından itiba
ren doğan, yüksek riskli bebeklere yoğun bakım desteği sağla-
maktadır.

Uzman Doktor ve Personel

Hastanemizde gerçekleştirilen her doğumda her biri NRP sertifi-
kasına sahip bir çocuk uzmanı ve bebek hemşiresi doğuma
refakat eder.

Açık ısıtıcılı yatak, aspiratör, oksijen kaynağı ve ressüsitasyon için 
gerekli balon-maske ve diğer canlandırma malzemeleri hazır bu-
lundurulur.

Hastanemiz “Bebek Dostu”

‘’Bebek dostu’’ olan hastanemizde, zamanında doğan bebeklerin, 
erken doğan bebeklerin ve hasta doğan bebeklerin anne sütüyle 
beslenmeye başlamaları hedeflenmiştir.

Geniş konsültan ekibimize sahip olan Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitemize; çocuk cerrahisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk nörolojisi, 
beyin cerrahisi, üroloji, ortopedi ve radyoloji servisleri de destek 
vermektedirler.
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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümümüz; fiziksel tıp ve re-
habilitasyon disiplininde bulunan her türlü tedaviyi uygula-
makla beraber özellikle spor sakatlıklarının değerlendirilmesi 
ve tedavisi, biodex isokinetik sistemi ve kas iskelet sistemi 
hastalıklarının ve nörolojik hastalıkların rehabilitasyonunda 
uzmanlaşmıştır.

Bilimsel gelişmeleri yakından takip ediyor ve hastalarımı-
za birikim ve deneyimlerimizi teknolojinin bize sunduğu en 
gelişmiş cihazlarla aktarıyoruz.

Hastanemizde kişiye özel rehabilitasyon programı ile hem 
ayaktan hem de yatarak tedavi imkanı sunuyoruz.

Bölümümüzde Sunduğumuz Hizmetler:
• Ağrı Tedavisi
• El Rehabilitasyonu
• Parkinson Hastalığı
• Serebral Palsi (CP)
• Multipl Skleroz (MS)
• Solunum Fizyoterapisi
• Geriatrik Rehabilitasyon
• Skolyoz Tanı Ve Tedavisi
• Nörolojik Rehabilitasyon
• Miyopati Rehabilitasyonu
• Polio Sekeli (Çocuk Felci)
• Polinöropati Rehabilitasyonu
• Periferik Sinir Yaralanmaları
• İnme (Felç) Rehabilitasyonu
• Lokal Enjeksiyon Tedavileri
• Osteoporoz Tanı Ve Tedavisi
• Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
• Menisküs Ve Bağ Yaralanmaları
• Düz Tabanlık Ve Ayak Problemleri
• İş Kazası Sonrası Oluşan Yaralanmaları

• Travmatik Beyin Hasarı Rehabilitasyonu
• Spor Yaralanmaları Ve Rehabilitasyonu
• Tortikollis Tanı Ve Tedavisi PRP Tedavisi
• Omurilik Yaralanmaları Rehabilitasyonu
• Beyin Tümörü Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon
• Fasial Paralizi (Yüz Felci) Ortopedik Rehabilitasyon
• Ortopedik Operasyonlar Öncesi Ve Sonrasında Rehabilitasyon
• Kırık / Çıkık Sonrası Eklem Sertlikleri Ve Dolaşım Bozuklukları
• Şişmanlık (Obezite) Ve Şişmanlığa Bağlı Oluşan Kas İskelet Sistemi Problemleri
• Tuzak Nöropatileri (Karpal Tünel Sendromu, Tarsal Tünel Sendromu, Torasik
xOutlet Sendromu Ve Ulnar Tuzaklanma)

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
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AMELİYATHANE

Hastanemizde modern teknik ve teknolojiye sahip 3 
ameliyathanemiz bulunmaktadır. Ameliyathanelerim-
izdeki tüm operasyonların anestezi ve reaniamasyon 
uygulamaları uzmanlarımız tarafından büyük bir hassa-
siyetle uygulanmaktır.

DOĞUMHANE

Hastanemizde modern teknik ve teknolojiye sahip doğum-
hanelerimiz bulunmaktadır. Doğumhanedeki tüm müda-
heleler ve doğumlar anestezi altında uzman hekimlerimiz 
tarafından büyük bir hassasiyetle yapılmaktadır.
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Doğru ve kişiye özel tanı ve tedavinin, doğru teşhis ile müm-
kün olduğu bilinci ile Radyoloji Bölümümüz her hastaya en 
düşük riskli, en hızlı ve en uygun yöntemin özenle seçip, 
uyguluyoruz.

Radyoloji departmanı her türlü uygulamalarını yapabilecek 
teknolojik altyapıya sahiptir. Dijital imajların internet aracılığı 
ile transferini sağlamakta olup doktorlar arasında bilgi 
alışverişini ve konsültasyonu mümkün kılmaktadır.

Radyoloji Bölümümüzde hastalıkların tanısı ve izlenmesinde 
kullandığımız tıbbi görüntüleme cihazlarımız:

• 2’li Detektörlü Bilgisayarlı Tomografi (MDBT)
• 1,5 Tesla Manyetik Rezonans (MR)
• Ponomonik Röntgen
• Mammografi
• Ultrasonografi
• Renkli Doppler
• Yatan Hastalar İçin CR Mobil Röntgen Cihazı

Konvansiyonel Tetkikler
• Voiding Sistoüretrografi

Uzman personelimiz sadece diagnostik işlemleri değil, terapö-
tik girişimsel işlemleri de yapabilecek bilgi ve deneyime sahiptir. 
Hastalar tüm teşhis ve tedavi amaçlı işlemler sırasında bir doktor 
gözetimindedirler.

Bu cihazlar kullanılarak yapılan tüm incelemelerin görüntüleri 
PACS (Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi) sistemine aktarıl-
makta, radyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmekte ve 
saklanmaktadır.

RADYOLOJİ
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LABORATUVAR

UYKU LABORATUVARI

Birçok farklı testin çalışıldığı laboratuarımızda mikrobiyoloji ve 
klinik mikrobiyoloji uzmanı, deneyimli ve eğitimli laborantlarımız 
ile 24 saat hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

Laboratuvarımızda çalışılan tetkikler;
• Biyokimya Tetkikleri
• Mikrobiyolojik Tetkikler
• Patolojik Tetkikler
• Hematolojik Tetkikler
• Hormon Tetkkleri
• Immunoloji/Seroloji Tetkikleri
• Tümör Belirteçleri
• Infeksiyon Serolojisi Tetkikleri
• Elektroforez Tetkikleri
• Hepatit Tetkikleri

Uyku laboratuvarında özellikle kendisini horlama, uykuda 
nefes tutma ve gündüz uykululuk ile belli eden uyku apne 
hastalığı şüphesi olanlar yatırılmaktadır.

Uyku polikliniği muayenesinden sonra uyku laboratuvarında 
hastanın beyin elektrosu (EEG), göz hareketleri (EOG), çene 
kas gerilimi elektrosu (çene EMG), yatış pozisyon kayıtları, 
soluk alıp verirken burundan giren hava akımı, soluk alıp ver-
irken ki göğüs ve karın hareketleri, kan oksijen seviyesi ve 
gerekirse kan karbondioksit seviyesi, kalp grafisi (EKG) ve ge-
rekirse Holter, bacak kas kasılmaları elektrosu (bacak EMG) 
kaydedilir.

www.baypark.com.tr



Endoskopi ünitemizde, uzman personellerimizle genel 
anestezi altında Gastroskopi ve Kolonoskopi işlemi 
yapılmaktadır.

Gastroskopi, sindirim sistemi hastalıklarında tanı
yöntemidir.
• Yemek Borusu Ülseri ve Kanseri 
• Mide Ülseri ve Kanseri
• Akalazya-Reflü
• Mide Polipleri Tanı ve Tedavisi
• Yabancı Cisim Çıkarılması
• On İki Parmak Barsağı Ülseri

Kolonoskopi, Kalın barsak rahatsızlıklarının tanı ve 
tedavisinde tanı yöntemdir.
• İç Basur-Hemoroid
• Kalın Barsak Tümörü
• Crohn ve Ülseratif Kolit Tanısı
• Divertikül ve Polipler

ENDOSKOPİ ÜNİTESİ
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CHECK-UP

KADIN CHECK-UP PANELİ
  
MUAYENELER  
DAHİLİYE (İÇ HASTALIKLARI)
KULAK BURUN BOĞAZ  
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
GÖZ  
KARDİYOLOJİ
KARDİYOLOJİ TETKİKLERİ
EKG  
EKO KARDİYOGRAFİ
EFOR TESTİ  
RADYOLOJİ TETKİKLERİ
AKCİĞER GRAFİSİ  
TÜM BATI USG  
MAMMOGRAFİ  
MEME USG
LABORATUVAR TETKİKLERİ
GLUKOZ 
HEMOGRAM
ALT  
AST  
ALP  
ÜRE  
TSH  
KREATİNİN  
ÜRİK ASİT  
TOTAL KOLESTROL  
HDL KOLESTROL  
LDL KOLESTROL  
TRİGLİSERİD  
GAİTA MİKROSKOBİSİ  
TAM İDRAR TAHLİLİ  

ERKEK CHECK-UP PANELİ  

MUAYENELER  
DAHİLİYE (İÇ HASTALIKLARI)  
KULAK- BURUN- BOĞAZ  
ÜROLOJİ  
GÖZ  
KARDİYOLOJİ  
KARDİYOLOJİ TETKİKLERİ  
EKG  
EKO KARDİYOGRAFİ  
EFOR TESTİ  
RADYOLOJİ TETKİKLERİ  
AKCİĞER GRAFİSİ  
TÜM BATIN USG  
LABORATUVAR TETKİKLERİ  
GLUKOZ  
PSA TOTAL  
HEMOGRAM  
ALT  
AST  
ALP  
ÜRE  
TSH  
KREATİNİN  
ÜRİK ASİT  
TOTAL KOLESTROL  
HDL KOLESTROL  
LDL KOLESTROL  
TRİGLİSERİD  
GAİTA MİKROSKOBİSİ  
ÜROFLOWMETRİ  
TAM İDRAR TAHLİLİ  

www.baypark.com.tr



Tüp Mide Ameliyatı Nedir?
Vücut kitle endeksi 35’in üzerinde ve tıbbi endikasyon  
dahilinde olan hastalara büyük bir başarı ile uygulanır.

Dikey eksende midenin yaklaşık olarak % 70- 80 lik 
bölümünün alınarak mide kapasiteni küçültmeye yönelik 
laparoskopik yöntemle yapılan bir ameliyattır.

Kısıtlayıcı bir ameliyat olduğundan dolayı az miktardaki 
gıda ile yeterli doygunluğa ulaşmayı sağlayarak ve ghrelin 
hormonu düzeyini düşürmesi ile birlikte, açlık hissinide 
ciddi oran da azaltarak dengeli ve tatminkar bir kilo kaybı 
sağlamaktadır.

OBEZİTE MERKEZİ

Sindirim sisteminin anatomisini ve fizyolojisini radikal bir şekilde 
değiştirmediği için, günümüzde Dünya da ve Ülkemiz de en çok 
tercih edilen obezite ameliyatı yöntemi haline gelmiştir.

Gastrik Bypass
Hem mide kapasitesini küçülterek (kısıtlayıcı) hem de ince bağır-
sakların belli bir bölümünü devre dışı bırakarak (emilimi bozucu) 
kilo kaybı sağlayan bir cerrahi prosedürdür.

Laparoskopik yöntem ile uyguladığımız gastrik bypass ameliyatı 
özellikle Tip2 diabetin kontrolünü daha etkili bir şekilde sağladığı 
için, Tip2 diabet ve obezite hastalığı olan adaylarda ön plana çıkan 
obezite cerrahisi yöntemidir.

Mide Balonu
Vücut kitle endeksi 25 üzeri ve 35 in altı olan, diyet ve egzersiz 
yaparak kilo kaybı sağlayamamış kişiler için önerilmektedir.
Endoskopik yöntemle mide içine yerleştirilen bir balondur.
Midenin içine yerleştirilen balonunun kapladığı alan sayesinde 
hastalarda erken doyma ve tokluk hissi oluşturmaktır.
Hastalar daha az yemek yiyerek, kilo vermeye başlarlar.

Uygulamanın tamamlanması yaklaşık 20 dakika sürer.
Ayarlanabilen balonun kalma süresi 12 aydır.

Mide botoksu
Endoskopik olarak uygulanan, midenin iştah ve açlık üze-
rinde etkili olan sinir ve kaslarını geçici olarak etkisiz hale 
getirmeyi amaçlayan ameliyatsız bir obezite tedavi yön-
temidir.

Ortalama 15-20 dakika süren uygulamanın ardından, midenin iştah 
ve açlık üzerinde etkili olan sinir ve kasları 4-6 ay süreyle 
etkisiz hale getirildiği için iştah azalır, mide kaslarının kasıl-
ma yeteneğini kaybetmesi nedeniyle midenin boşalması 
gecikir, besinlerin midede daha uzun süre kalması sayesinde 
tokluk süresi uzar, daha az gıdayla daha kolay doyulur ve 
kilo kaybedilir.
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BESLENME VE DİYET

Hastanemiz iyileşme sürecindeki hastalarımıza kişiye özel 
planlanan, bilimsel, güvenli beslenme ve diyet hizmeti sun-
maktadır.

Hastalıklara uygun beslenme tedavisi, bebek, çocuk, erişkin, 
yaşlı ve gebe-emzikli beslenmesi, alerji-besin intoleransı 
yeme bozuklukları, obezite tanı ve tedavisine özgü beslenme 
planları ile kilo yönetimi programları düzenlenmektedir.

Her bireyin günlük enerji ve besin ögesi ihtiyacı farklıdır. Beslenme 
ve Diyet Uzmanımız yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, hastalık durumu, 
kan bulguları, sosyal çevre ve beslenme alışkanlıkları gibi birçok 
faktörü göz önünde bulundurarak kişiye özgü bir beslenme pro-
gramı oluşturmaktadır.

Diyabet ve Beslenme
Diyabet hastalığının komplikasyonlarının oluşmasını engellemek, 
tedavinin başarılı devam edebilmesi, yaşam kalitesinin artması 
için kişiye özel beslenme tedavisi uygulanır.

Onkoloji ve Beslenme
• Kalp – Damar Hastalıkları ve Beslenme
• Menapoz ve Beslenme
• Sindirim Sistemi ve Beslenme
• Metabolik Sendrom ve Beslenme
• Obezite Cerrahisi Sonrası Beslenme

Sporcu Beslenmesi
Kilo Alma Programı
Gebe-Emzikli Beslenmesi
Kilo Verme-Kilo Yönetimi
Bebek-Çocuk-Erişkin Beslenmesi
Alerji – Besin İntoleransı ve Beslenme
Yeme Davranış Bozukluklarında Beslenme
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Son teknoloji cihazlarımız ve alanında uzman personelimiz 
ile sizlere hizmet vermekteyiz.

FUE Tekniği (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu)
Ameliyatsız Saç Ekimi
FUE yönteminde saçlar tek tek alınır. Günlük işlem süresi 7- 8 
saattir. Dolayısıyla bu yöntem uzun zaman alan bir tekniktir. Bu 
yöntemin en belirgin özelliği arka kısımda saç alınan yerde her-
hangi bir iz kalmamasıdır.

FUT Tekniği - Klasik Şerit Yöntemi
FUT yönteminde ensenin biraz üzerinden iki kulak arasından 
alınan yaklaşık saçlı deri mikrogreftler haline getirilir ve mikro-
greftler şeritler halinde saçsız alanlara tek tek ekilir. Bu klasik 
yöntemde 6 ay ara ile 2 en fazla da 3 seans ekim yapılabilmek-
tedir. Operasyon 3- 4 saat kadar sürmektedir.

SAÇ EKİMİ
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HASTANEMİZDEKİ BRANŞLARIMIZ
∙ ACİL

∙ İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)

∙ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM

∙ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

∙ GENEL CERRAHİ

∙ KARDİYOLOJİ (EKO-EFOR-HOLTER)

∙ ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ

∙ FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON

∙ BEYİN ve SİNİR CERRAHİSİ

∙ NÖROLOJİ (EEG-EMG)

∙ GÖZ HASTALIKLARI

∙ KULAK-BURUN-BOĞAZ

∙ GÖĞÜS HASTALIKLARI (ASTIM ve ALERJİ)

∙ ÜROLOJİ

∙ BESLENME VE DİYET

∙ CİLDİYE (DERMATOLOJİ)

∙ RADYOLOJİ

   (1,5 TESLA MR - MULTİSCLİCE BT MAMOGRAFİ) 24 SAAT

∙ LABORATUVAR (24 SAAT)

∙ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ (GASTROSKOPİ - KOLONOSKOPİ)

∙ ERİŞKİN ve YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM

∙ CHECK UP
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