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OKAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

İş dünyasının farklı sektörlerinde
edindiğimiz 50 yıllık tecrübe ve
vizyon ile 1999 yılında, Türkiye’mizin
gelişmesine katkıda bulunmak
için bir eğitim yuvası olarak Okan
Üniversitesi’ni kurduk ve modern bir
kampüs ortaya çıkardık. Küreselleşen
ve dijitalleşen dünyanın dinamiklerini
yakından takip eden üniversitemizde,
her ülkede iş bulabilecek donanımda
öğrenciler yetiştiriyoruz.
İstanbul’da; Tuzla, Kadıköy, Beyoğlu, Mecidiyeköy ve
Bahçelievler kampüslerimiz, Amerika’da; Miami kampüsümüz
ile eğitim alanında dünya standartlarına ulaştık.
Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu’nun yanısıra, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği
Fakültelerimizin açılmasıyla sağlık eğitiminde çok önemli
bir üniversite olduk. Bu atılım ile yetinmeyip, 2016 yılında
Tuzla’da 50 bin metrekare kapalı alana sahip Okan
Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesini açtık. 250
yatak kapasiteli hastanemizde, öğrencilerimizin pratik
gelişimine eşsiz bir altyapı olanağı sunarken, halkımızı son
teknolojiye sahip, güvenilir tedavi hizmetleri ile buluşturduk.
Okan Üniversitesi Hastanesi Acıbadem Polikliniğimizi ise, 2017
yılında hizmete açarak, sağlık sektöründe önemli adımlar
attık.
Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanelerimiz;
Mecidiyeköy Diş Hastanesi’ni 2014 yılında, Tuzla Diş
Hastanesi’ni ise 2017 yılında açarak, bu adımlarımızı devam
ettirdik.
Okan Üniversitesi, Türkiye’ye eğitim ve sağlıkta hizmet
etmeye devam edecek.
Sağlıkla Kalın!

Bekir OKAN
Mütevelli Heyet Başkanı

OKAN
ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ
TUZLA’DA
HİZMETİNİZDE...
Gücünü akademik
bilgi ve tecrübeden
alan Okan Üniversitesi
Hastanesi, deneyimli
hekim kadrosu ile tüm
branşlarda tanı ve
tedavi hizmetinin yanı
sıra, özellikli cerrahiler
ve zor vakalarda
multidisipliner yaklaşımı
ile hizmetinizde!

Sabiha Gökçen Havalimanı’na 10 dakika yakınlığı ve
kolay ulaşılabilir olmasıyla sağlık hizmetlerinizi alırken
ulaşım zorluğu çekmeyeceğiniz Okan Üniversitesi
Hastanesi, kurum kültürü gereği gelişen teknolojiyi
yakından takip etmekte, hasta odaklı yaklaşımı
ile hasta memnuniyetini ve hizmet kalitesini
sürdürülebilir kılma hedefiyle hizmet vermektedir.
İleri tanı ve tedavi yöntemlerinin, hızla gelişen
tıbbi teknolojiler ile buluştuğu Okan Üniversitesi
Hastanesi, hasta memnuniyeti odaklı, multidisipliner
yaklaşımıyla kaliteli, yüksek standartlarda sağlık
hizmeti sunmaktadır.

50bin

250

KAPALI
ALAN

YATAK
KAPASİTESİ
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AMELİYATHANE

YATAKLI
YOĞUN BAKIM
ÜNiTESİ

metrekare

3

4

OKAN
ÜNİVERSİTESİ
“İş Yaşamına En Yakın
Üniversite” vizyonu ile
1999 yılında Okan Kültür,
Eğitim ve Spor Vakfı
tarafından kuruldu.
45 yıl boyunca iş dünyasının farklı sektörlerinde
başarılı yatırımlara imza atmış, sanayici ve
girişimci iş adamı Bekir Okan’ın önderliğinde
kurulan Okan Üniversitesi, 9 Fakültesi (Diş
Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İnsan
ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme ve
Yönetim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,
Tıp Fakültesi), Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,
Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, Konservatuvarı ve 3 Enstitüsünde
250’yi aşkın diploma programıyla büyük bir
eğitim üssüdür.

5

6

2. DİLİ DE
ÖĞRETİYOR!
Okan Üniversitesi, yalnızca nitelikli eğitim
vermekle kalmıyor öğrencilerini en donanımlı
şekilde geleceğe de hazırlıyor. Okan
Üniversitesi, öğrencilerine İngilizcenin yanı sıra
Çince, Rusça, Arapça gibi dünya ekonomisinin
yükselen pazarlarının hakim dillerini öğrenme
olanağını da sunuyor.

MIAMI’DE HAZIRLIK
OKUMA FIRSATI
Okan Grubu’nun uluslararası tecrübesi ve Okan
Üniversitesi’nin akademik desteğiyle 2015
yılında Miami’de Okan International University
(OIU) kuruldu. Okan Üniversitesi’ne yerleşen
öğrenciler, İngilizce Dil Hazırlık sınıfını isterlerse
Miami’de OIU’da okuyabiliyor. Lisans, Yüksek
Lisans ve Uzaktan Eğitim seçenekleri ile eğitim
veren OIU, dünyanın dört bir yanından öğrenci
kabul ederek öğrencilerine uluslararası bir
tecrübe imkanı sunuyor.
Miami’de sağlık alanında eğitim veren
LifeLine Med adlı okulu da bünyesine katan
OIU, sağlık programları ile tüm dünyada gelişen
ve talep gören sağlık sektörüne de eleman
sağlamaya başlıyor. Türkiye’den ilk kez Okan
Üniversitesi’nin dahil olduğu Uluslararası
Öğrenci Değişim Ağı (ISEP), öğrencilerin
50 ülkedeki 330’u aşkın üniversiteden birini
seçerek ücretsiz eğitim almalarına imkan
tanıyor.
7

İSTANBUL’DA
5 KAMPÜS
İstanbul’daki Tuzla, Mecidiyeköy, Kadıköy
kampüslerinde öğrencilerini kaliteli
eğitimle buluşturan Okan Üniversitesi 2016
yılından itibaren Beyoğlu ve Bahçelievler
Kampüslerinde de eğitim vermeye başladı.
Okan Üniversitesi Beyoğlu Kampüsü Yüksek
Lisans, Doktora programları ve OKSEM ve
OKANDİL bünyesindeki Sürekli Eğitim Sertifika
Programları ile eğitim veriyor. Okan Üniversitesi
Bahçelievler Kampüsü’nde Yüksek Lisans,
Doktora programları ve Meslek Yüksekokulu
programları yer alıyor.

SAĞLIKTA DA
ÖNCÜYÜZ!
Sağlık Bilimleri Eğitim Kompleksini kurarak
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu’nu aynı çatı altında buluşturan
Okan Üniversitesi, 2014’te Mecidiyeköy’de
Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama
Hastanesi’ni, Kasım 2016’da Tuzla’da Okan
Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ni
açtı. Sağlık alanında büyümeye devam eden
Okan Üniversitesi, eğitim gören öğrencilerine
pratik sağlarken, mezunlarına da iş imkanı
sunuyor.
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OKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İlk öğrencilerini 2014-2015 Akademik Yılı’nda alan
fakültemizde Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri
ve Cerrahi Tıp Bilimleri olmak üzere toplam 3 bölüm
bulunmaktadır. Bu bölümlerden Temel Tıp Bilimleri
Bölümü’nde 6 ana bilim dalı faaliyet göstermektedir.
Öğrencilerimiz son teknolojiyle donatılmış
laboratuvarlarımızda Türkiye’nin önde gelen bilim
insanlarının tecrübelerinden faydalanarak, genç yaşta
sağlık ve tıbbi araştırma alanında önemli çalışmalar
yapma fırsatını elde etmektedir.

Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde tıp
eğitimi Sağlık Bilimleri Eğitim Kompleksi’nde
gerçekleştiriliyor. Her türlü tıbbi donanımın
ve alt yapının eksiksiz mevcut olduğu bu
mekanda öğrencilerimiz temel bilimler
eğitimlerini alıyorlar.

Simülasyon Merkezi
Yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda hizmete
giren Okan Üniversitesi Simülasyon Merkezi’nde
öğrencilerimiz her türlü hasta tipi ve hastalık
senaryosunu bünyesinde barındıran bilgisayar
destekli simülatörlerle eğitilmektedirler. Merkez,
sınıf ve laboratuvar düzeni içerisinde temel bilgi ve
becerilerini geliştiren öğrencilerin hastane mimarisine
uygun planlanmış alanlarda, gerçeğe yakın stres
altında, ekip sorumluluğu içerisinde tutum ve
davranış modelleri geliştirmelerini hedeflemektedir.
9

Merkez içerisinde öğrencilerin eğitim ve
değerlendirme amacıyla yaptıkları her uygulama
ve sınav yüksek teknoloji ürünü bir işletim
sistemi ile düzenlenmekte, kayıt altına alınmakta,
değerlendirilmekte ve debriefing uygulamaları ile
eğitimin kalıcılığı sağlanmaktadır.

Simülasyon Merkezi’nde
Yer Alan Birimler
Kaza Yeri ve Ambulans Alanı
Acil Servis
Temel Beceri Laboratuvarı
Hemşirelik Bakımı
Özel Oda Uygulama Alanı
İlaç Hazırlama Odası
Standardize Hasta Uygulama Odası
Doğum Salonu
Ameliyathane
Yoğun Bakım
Learning Space İşletim Sistemi ve
Debriefing Room

OKAN ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
5 yıllık diş hekimliği eğitimi süresince; akademik
programımızın ilk iki yılındaki teorik ve pratik
temel tıp bilimleri dersleri ve temel diş hekimliği
dersleri ile klinik öncesi laboratuvar eğitimi, Tuzla
Kampüsü’ndeki Sağlık Bilimleri Eğitim Kompleksi’nde
gerçekleştirilmektedir. 3. sınıftan itibaren teorik
derslerimiz ve hasta başı klinik eğitimimiz ise,
Mecidiyeköy Kampüsü’ndeki “Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim ve Uygulama Hastanesi’nde” sürdürülmektedir.

Güçlü Akademisyen Kadro

Ülkemizde ilk kez fakültemiz hastanesinde,
enfeksiyon kontrolü amacıyla kullanılan “Teknolojik
Su Dezenfeksiyon Sistemi” öğrencilerimizin,
hastalarımızın, hekimlerimizin ve çalışanlarımızın
güvenliğine büyük katkıda bulunmaktadır.

Genel Anestezi ve Sedasyon Uygulamaları

DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ EĞİTİM VE
UYGULAMA HASTANESİ

Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin güçlü
ve deneyimli akademisyen kadrosu, Mecidiyeköy
ve Tuzla’da son teknolojiyle donatılmış diş
hastanelerimizde bir araya geldi. Hepsi alanlarında
yetkin akademisyen hekimlerimiz, bir yandan
geleceğin donanımlı diş hekimlerini yetiştirirken;
bir yandan da halkımızı ağız-diş sağlığı ve bakımı
hakkında bilgilendiriyor ve güvenilir diş tedavi
hizmetleriyle buluşturuyor.

Son Teknoloji Diş Tedavi Üniteleri ve Dental
Mikroskop
Dental Bilgisayarlı Tomogra (Cbct)
Bilgisayar Destekli Estetik ve Protetik Diş Tedavisi
(Cad-Cam)
Tam Donanımlı Ameliyathane

Tüm Cerrahi Işlemler ve Dental Implantlar
İmplant Üstü Protezler ve Implant Destekli
Çene-Yüz Protezleri
Çene Eklemi (Tme) Tedavileri
Kanal Tedavileri
Porselen Dolgular, Porselen Laminalar,
Zirkonya Kuronlar
Diş Beyazlatma (Bleaching)
Diş Eti Tedavileri
Lingual Ortodontik Tedavi
Dudak-Damak Yarığı ve Yenidoğan Tedavileri
Çocuk Diş Hekimliği
10
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OKAN ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ
GENEL ÖZELLİKLERİ
Okan Üniversitesi Hastanesi; 50 bin metrekare
kapalı alan üzerine kurulmuş olup, 500’ün üzerinde
çalışanı, öğretim görevlisi ve hekimleri, 250 yatak
kapasitesi, 10 ameliyathanesi, yenidoğan pediatrik ve
erişkin kapsamında 47 yataklı yoğun bakım ünitesi
ve teknolojik alt yapısı ile tam donanımlı bir genel
hastane olarak hizmet vermektedir.

ÖZELLİKLİ HİZMETLER
24 Saat Hekim Hizmeti
444 98 63 Numaralı Çağrı Merkezi ile
7/24 Danışmanlık ve Yönlendirme Hizmeti
Onkoloji Konseyi, Kalp Sağlığı Konseyi,
Perinatoloji Konseyi, Hekim Konferansları Kritik
Vakalar, Morbidite ve Mortalite Toplantıları ile
Toplum Sağlığı İçin Bilimsel Araştırmalar
Yenidoğan Bakım Eğitimi
Emzirme Danışmanlığı
Hasta Yakınları İçin Dinlenme Odaları
Otopark Alanı
Kuaför Hizmeti
11

Okan Üniversitesi Hastanesi,
hasta odaklı çalışma anlayışını
benimsiyor. Bilgiyi, tecrübeyi
ve en yüksek teknolojiyi
size ulaşılabilir yaparak,
ileri düzeyde branşlaşmış
tecrübeli hekim kadromuz
ile anne karnından itibaren,
her yaştan hastaya hizmet
vermekteyiz.
Her klinikte bulunan özel bekleme alanları,
hastalara rahat bir ortam sunuyor. Hasta yakınları
bu alanlarda kitap okuyarak, dinlenerek ya da TV
seyrederek zaman geçirebiliyor.
Yoğun bakımdaki bekleme salonu ile özel hekim
görüşme odaları, hasta yakınlarına sonuçları
rahat bir ortamda beklemelerine imkan sunuyor.
Böylece özel hekim görüşmelerinde hasta ve
hasta yakınının mahremiyetinin korunması
sağlanıyor.
12

İLERİ TEKNOLOJİK
ALTYAPI
Farklı branşlarda tanı ve tedavi imkanı
sunan, ileri teknoloji alt yapımızı sizler ile
buluşturuyoruz.

Türkiye’de ilk kez Okan
Üniversitesi Hastanesi’nde
kullanılan son teknoloji
cihazlarla, Okan Üniversitesi
Hastanesi sektöre öncülük
yapmaktadır.
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ELEKTA VERSA HD
Kanserden Korkmayın Artık
Teknoloji Var!

15

Ancak şu an kullandığımız Elekta Versa HD cihazında
bulunan coneBeam CT bize her gün tedavi ettiğimiz
bölgeyi ve sağlam dokuları net bir şekilde gösterdiği
için her hastaya en uygun, tedaviyi yapabilir hale
geldik. İGRT (Görüntüleme eşliğinde radyoterapi)
olarak adlandırılan bu tedavi sayesinde sadece
tümöre yüksek doz verirken sağlam dokuyu
maksimum oranda koruyabiliyoruz.

Merkezimizde kullanılan Elekta Versa HD cihazı
alanında en yüksek sayı olan 160 adet alan
şekillendiriciye (MLC) sahip olması ile hedef hacmin
şeklini daha iyi kapsamakta ve sağlam organların
alacağı doz miktarlarını azaltmaktadır. Yine alanında
en yüksek MLC (alan şekillendirici) hızına sahip
olması sayesinde diğer cihazlara göre tedavi süresini
kısaltmaktadır.

Radyoterapi İle
Ameliyatsız Tedavi

5 kat daha az sızıntı doz geçirgenliğine sahip
kolimatör yapısı sayesinde, sağlam organların
radyasyondan etkilenmesini en aza indirir ve
ikincil kanser oluşum risklerinde en düşük
değerlere sahiptir. Bu da özellikle ÇOCUKLUK
ÇAĞI TÜMÖRLERİNDE önemli bir avantaj
sağlamaktadır.

Herhangi bir nedenle ameliyat olamayan erken
dönem akciğer tümörleri Elekta Versa HD ile radyocerrahi yöntemi kullanılarak 1-3 günde halk arasında
‘’nokta atış’’ diye adlandırılan sadece tümör bölgesine
çok yüksek doz verilerek cerrahiye yakın başarı ile
tedavi edilebilmektedir. Böylece eski yıllarda cerrahi
yapılamayan ve tedavi edilemeyen akciğer kanseri
olguları bu yöntem sayesinde ameliyat olanlarla
benzer oranda iyileşme şansına sahip olmaktadırlar.

Artık Modacılar Gibi Kişiye
Özgü Tedavi Yapılıyor!

Radyoterapi Artık Daha
Kısa Süren Bir Tedavi

Geçmiş yıllarda tedavi edilen bölge ve sağlam
dokular her gün kontrol edilemediği için çok geniş
alanlar kullanıyor, böylece tümörü tedavi edebilmek
için gereğinden daha büyük bölgeye radyoterapi
uygulanıyordu. Bu da tümöre yeterli dozun
verilememesi ve tedavi sonrası kronik yan etkilerin
görülmesine yol açıyordu.

Bilindiği gibi radyoterapi 5 ila 8 hafta sürebilen bir
tedavi iken Elekta HD Versa ve benzeri cihazlar üstün
teknoloji özellikleri sayesinde 3 veya 5 tedavide
eskiden uzun sürelerde yapılan tedavileri kısa sürede
ve güvenli bir şekilde yapabilmektedir. Uygun prostat
kanserli hastalara 5 günlük tedavide normalde
8 hafta süren tedaviyi gerçekleştirebiliyoruz ve hasta
hastanede daha kısa kalıp normal hayatına dönebiliyor.

Beyin ve vertebra (omurga) metastazlarında
çevre doku ve omurilik bölgesine zarar
vermeden bir günde verilen yüksek doz
radyoterapi hem çok hızlı ve uzun süreli ağrı
kontrolü sağlıyor hem de metastazı etkili
bir şekilde tedavi ederken sağlam beyin
dokusuna zarar vermiyor.

Teknoloji Sürat Getiriyor
Elekta HD Versa ve benzeri cihazlarda diğer
cihazlarda uzun süren streotaktik ve İMRT
tedavileri 2-3 kat daha hızlı gerçekleşmekte
böylece özellikle ağrılı hastalarda cihazda
uzun süre hareketsiz kalmanın getirdiği
sorunlarla karşılaşmadan hızlı güvenli bir
tedavi yapılabilmektedir.

Radyocerrahi
(Işın İle Tedavi)
Electa Versa HD lineer hızlandırıcı tabanlı
Radyocerrahi yapabilen üstün bir cihazdır,
aynı zamanda radyoterapi endikasyonu
olan her türlü hastanın tedavisine yüksek
hassasiyet ile olanak sağlamaktadır. Filtresiz
tedaviye olanak sağlayan 6FFF ve 10 FFF
foton enerjileri ile filtreli enerjilerin 4 katına
kadar doz hızına ulaşabilmektedir. Bu sayede
çok komplike Radyocerrahi tedavileri bile
5-20 dakika arasında uygulanabilmektedir.
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GE OPTIMA

LG INOVA
IGS 520-530 ANJİYO

4 RING DISCOVERY
IQ PET CT

GE SIGNA EXPLORER
1.5 TESLA MRI

CONTRAST SPECTRAL
(CESM) MAMOGRAFI

Vücutta incelenen bölgenin
kesitsel görüntülenmesini
sağlayan cihaz birçok tetkiki
diğer cihazlara oranla çok daha
hızlı gerçekleştirmektedir. Kasık
anjiyosuna gerek duyulmadan
tüm vücudun damar ağacını
görüntüleyebilmekte ve üstün
software programları ile damar
yatağının 3 boyutlu görüntüleri
elde edilebilmekedir. Hasta
bazlı doz ayarlaması ile
otomatik olarak hastaya verilen
X-ışını miktarını azaltmaktadır.
Karaciğer, pankreas, adrenal
bezler, akciğerler ve kemiklerdeki
kanserlerin saptanması
ve bunlar hakkında bilgi
edinilmesinde oldukça yararlıdır.
Ayrıca bu tümörlerin tedavi
protokollerinin belirlenmesine
rehberlik etmektedir.

İnsan vücudundaki tüm
damarların, içlerine yüksek
yoğunlukta bir madde verilerek
grafilerinin çekildiği “anjiyo” yeni
cihazlarla çok daha az radyasyon
ile gerçekleştirilebilmekte
ve daha net sonuçlara
ulaşılmaktadır. İleri teknoloji
anjiyo cihazları Türkiye’de ilk kez
Okan Üniversitesi Hastanesi’nde
kullanılmaktadır.

En güncel onkoloji teşhis
teknolojisi olan Pet-CT
pozitron emisyon tomografisi
ve bilgisayarlı tomografinin
birleşiminden oluşan bir
görüntüleme cihazıdır. Bir
kitlenin iyi ya da kötü huylu
ayrımı hakkında bilgi verebildiği
gibi, kanserin vücuttaki dağılımı
hakkında da önemli veriler
sağlamaktadır. Hastanemizde
kurulu PET-CT cihazı Türkiye’deki
ilk 4-Ring Discovery IQ cihazıdır.

Teknik olarak alanının en kuvvetli
alt yapısına sahip MRI cihazı
sessiz MRI teknolojisine sahip
olup, üstün aplikasyonlarla
güçlendirilmiştir. Radyasyon
içermeyen bir teknik olan MRI
ile, özellikle yumuşak dokuların
görüntülenmesinde başarılı
sonuçlar alınmaktadır. Metabolik
hastalıklardan, kas-iskelet
travmalarına, karın organlarının
hastalıklarından, vücuttaki
enfektif hadiselere kadar geniş
bir spektrumda hastalık için
yüksek rezolusyonu ile rehberlik
etmektedir. Diğer görüntüleme
yöntemleri ile tespit edilemeyen
pek çok kanser odağı
yakalanabilmektedir.

Tüm görüntüleme ve tanı
yöntemleri içinde meme
kanserini en erken saptayabilen
yöntemdir. Hastanemizde
bulunan mamografi cihazı,
Contrast Spectral (CESM) özelliği
ile üç boyutlu ve net görüntü
kalitesi sunmaktadır. Tümörün
çok erken evrede yakalanmasına
yardımcı olmakta ve hastaların
tam şifa şansını arttırmaktadır.

128 KESİTLİ
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
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GAMMA KAMERA
Moleküler görüntüleme amacıyla
kullandığımız tanı cihazı; kalp,
böbrek ve kemikler başta olmak
üzere birçok organa yönelik
görüntüleme yapılabiliyor.
Çift dedektörlü GE Discovery
NM360 Spect cihazımız ile
çekimleri hızlı bir şekilde
tamamlayabilmekteyiz.
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TIBBİ BÖLÜMLERİMİZ
↗ ANESTEZİYOLOJİ VE
REANİMASYON
↗ Ameliyathaneler
↗ Yoğun Bakım Üniteleri
↗ Ağrı Polikliniği (Algoloji)

↗ DERMATOLOJİ

↗ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

↗ ENFEKSİYON HASTALIKLARI
VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

↗ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
(NÖROŞİRURJİ)

↗ FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON

↗ BESLENME VE DİYET

↗ GENEL CERRAHİ

↗ ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
↗ Çocuk Alerji ve
İmmunolojisi Hastalıkları
↗ Çocuk Kardiyolojisi
↗ Çocuk Nefrolojisi
↗ Çocuk Romatolojisi
↗ Çocuk Nörolojisi
↗ Çocuk Endokrinolojisi
↗ Yenidoğan Yoğun Bakım
↗ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
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↗ ÇOCUK CERRAHİSİ

↗
↗
↗
↗

Diyabet Cerrahisi
Obezite Cerrahisi
Organ Nakli
Kanser Cerrahisi

↗ GÖĞÜS CERRAHİSİ

↗ İÇ HASTALIKLARI
↗
↗
↗
↗

Endokrinoloji
Gastroenteroloji
Tıbbi Onkoloji
Nefroloji

↗ KADIN HASTALIKLARI VE
DOĞUM
↗ Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
↗ Tüp Bebek (IVF)

↗ ORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ

↗ ACİL SERVİS 7/24

↗ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF
VE ESTETİK CERRAHİ

↗ SAĞLIKLI YAŞAM
PROGRAMLARI

↗ RUH SAĞLIĞI ve
HASTALIKLARI (PSİKİYATRİ)

↗ Check-Up
↗ Çocuk Check-Up
↗ Emzirme Danışmanlığı
↗ Yenidoğan Bakım Eğitimi

↗ PSİKOLOJİ

↗ KARDİYOLOJİ

↗ RADYASYON ONKOLOJİSİ

↗ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

↗ RADYOLOJİ

↗ KULAK, BURUN VE
BOĞAZ HASTALIKLARI

↗ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

↗ Odyoloji

↗ TIBBİ PATOLOJİ
↗ GÖĞÜS HASTALIKLARI
↗ GÖZ SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI

↗ NÖROLOJİ
↗ ÜROLOJİ
↗ NÜKLEER TIP
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TANI VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ
↗ ENDOSKOPİ LABORATUVARI
↗
↗
↗
↗
↗
↗

ERCP
Gastroduodenoskopi
Kolonoskopi
Rektosigmoidoskopi
Kapsül Endoskopi
Özofagus Manometrik
İnceleme
↗ 24 Saat pH Metre İncelemesi
↗ Hemoroid Band Ligasyon
Tedavisi
↗ Özofagus Varislerine Band
Ligasyonu

↗ GÖZ SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
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Optik Biyometri
Kornea Topografisi
Speküler Mikroskopi
Bilgisayarlı Görme Alanı
Oküler Ultrasonografi
Optik Koherens Tomografi
Fundus Otofloresans
SLT, ND: Yag, Argan Lazer
Excimer Lazer

↗ KARDİYOLOJİ
↗ Ekokardiyografi
↗ Koroner Anjiyografi Laboratuvarı
↗ Transtelefonik Ritim Takibi
↗ Efor Testi
↗ EKG
↗ Holter Monitörizasyon
↗ 3D Transözefageal
↗ Aritmi Teşhisi - Elektrofizyoloji

↗ GÖĞÜS HASTALIKLARI
↗ Alerji Testleri
↗ Bronkoskopi
↗ Floresan Bronkoskopi
↗ Solunum Fonksiyonları
Laboratuvarı
↗ Uyku Laboratuvarı

↗ İÇ HASTALIKLARI
↗ Diyaliz Ünitesi

↗ KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ
↗
↗
↗
↗
↗
↗

EEG
EMG
Uzun Süreli EEG Görüntüleme
Görsel (GUP/VEP)
İşitsel (BSUP)
SEP

↗ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
↗ Intra-Operative Imaging
System
↗ Intra-Operative Navigation
System
↗ Intra-Operative Nerve
Monitoring
↗ Stereotactic Frame
↗ Lead Point+Microdrive

↗ NÜKLEER TIP
↗ Gamma Kamera
↗ PET/CT

↗ PATOLOJİ

↗ KULAK, BURUN VE BOĞAZ
HASTALIKLARI
↗ Odyoloji ve Denge
↗ ABR (Auditory Brainstem
Response)
↗ Otoakustik Emisyon
↗ ENG Testi
↗ VEMP Testi
↗ Vorteq Testi

Cerrahi Patoloji
Sitopatoloji
Eksfolyatif Sitoloji
↗ RADYOLOJİ
İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi
Uygulama ve Değerlendirme
Sıvı Bazlı İnce Tabaka Teknolojisi
↗ Girişimsel Radyoloji
İmmunhistokimya
↗ Vasküler Girişim
↗ Nörovasküler Girişim
↗ Bilgisayarlı Tomografi
↗ ÜROLOJİ
↗ MRI
↗ Dijital Anjiyografi
↗ Sistoskopi
↗ Dijital Floroskopi
↗ Taş Kırma (ESWL)
↗ Direkt Röntgen
↗ Ürodinami Laboratuvarı
↗ Kemik Yoğunluğu
↗ Dijital Mammografi
↗ Dijital Panoromik ve
Sefalometrik Röntgen
↗ Renkli Doppler Ultrasonografi
↗ TCD (Transcranial Doppler)
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
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RADYASYON
ONKOLOJİSİ
Radyoterapi tedavisi ile kanser hücrelerinin
ortadan kaldırılması veya hücrelerin
bölünmesinin engellenmesi amaçlanıyor.
Yüksek enerjili X-ışınları, elektron demetleri ve
radyoaktif izotoplar yoluyla kanser hücrelerini
öldürmek ve tümörleri küçültmek için kullanılan
Radyoterapide amaç; tümör çevresindeki
normal dokulara yapısal ve fonksiyonel olarak
zarar vermeden tümörü tamamen yok etmektir.

Okan Üniversitesi Hastanesi’nde
Elekta Versa HD ile kanser tedavisi
başka bir boyuta taşınıyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ
KANSER TEDAVİSİ
Hastanın genetik özellikleri, yaşı ve cinsiyeti
gibi tüm özellikleri uygulanacak tedavi için
büyük önem taşıyor. Bu ayrıntılar göz önünde
bulundurularak, en doğru tedavi süreci
belirleniyor.
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İÇ HASTALIKLARI

GASTROENTEROLOJİ ENDOKRİNOLOJİ

İç Hastalıkları bölümü öncelikle sağlıklı yaşamın
gerekliliklerini sunarak hastalıkları önlemeyi,
hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkların
yönetimini özenle yaparak hastalıkların neden olduğu
organ hasarlarını azaltmayı amaçlıyor.

Okan Üniversitesi Hastanesi’nde uzman
doktorların görev aldığı Gastroenteroloji
Polikliniği’nde yemek borusu, midebağırsak, karaciğer, safra kesesi ve
pankreas ile ilgili hastalıkların tanısı
konularak, takip ve tedavileri yapılmaktadır.

Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, ateşli hastalıklar,
hipertansiyon, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları,
kolesterol ve trigliserid yükseklikleri, sindirim
sistemi, karaciğer ve safra kesesi hastalıkları,
akciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, kansızlık
ve kan hastalıkları, romatizmal hastalıklar, kas
ve iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi
gerçekleştiriliyor.

Hematoloji, Onkoloji, Nefroloji, Endokrinoloji
ve Gastroenteroloji dallarında hizmet
verirken hastalıkların tedavisinde
multidisipliner bir takım çalışması ortaya
koyuyor.

Kronik hepatit ve karaciğer sirozu olan hastaların
karaciğer biyopsileri güvenli bir şekilde
gerçekleştirilmekte, karaciğeri sirozu olan hastalar
yemek borusu varisi açısından Gastroenteroloji
Endoskopi Ünitesi’nde değerlendirilmekte,
gerektiğinde varislere band atılarak varislerin
kanaması önlenmektedir.
Karaciğer sirozu olan hastaların poliklinik takipleri
düzenli bir şekilde yapılmakta, karaciğer koması
veya diğer komplikasyonlar gelişen hastalar
gastroenteroloji servisine yatırılarak takip ve tedavi
edilmektedir.
Reflü hastalığı, ülser, safra kesesi ve safra yolu
hastalıkları (iltihap veya taşlar gibi) ile pankreas
hastalıklarının da (pankreas iltihabı, kanseri ve kronik
pankreatit) polikliniğimizde güvenli bir şekilde takip
ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. Bu hastaların
endoskopik tetkik ile gereğinde endoskopik tedavileri
ise, Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi’nde son
derece gelişmiş cihazlar kullanılarak güvenle
yapılmaktadır.
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Diabetes Mellitus (Şeker Hastalığı)
Metabolik Sendrom
Tiroid Hastalıkları
Paratiroid Hastalıkları ve Diğer Kalsiyum
Metabolizması Hastalıkları
Hipoﬁz Hastalıkları
Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları
Hirsutizm (Aşırı Tüylenme)
Polikistik Over Sendromu
Testis ve Over Hastalıkları
Osteoporoz ve Lipid Metabolizması Hastalıkları

DİYABET POLİKLİNİĞİ
Diyabetli hastanın ihtiyaç duyduğu tüm tetkik ve
tedavilerin aynı çatı altında yapılabildiği Okan
Üniversitesi Hastanesi’nde, diyabet hastalarının
tedavisi için konusunda deneyimli diyabet hemşiresi,
diyetisyen ve iç hastalıkları ve endokrinoloji
uzmanları iş birliği içerisindedir.
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MEDİKAL ONKOLOJİ
(TIBBİ ONKOLOJİ)
Tıbbi Onkoloji bölümümüzde kanserlerin tanı,
tarama, takip ve tedavisi yapılmaktadır. Kanserin
biyolojik ilaçlar, hedefe yönelik ilaçlar, kemoterapi,
hormonal ve immunoonkoloji ilaçları ile yapılan
tedavileri tıbbi onkolojinin alanına girmektedir.
Hastanemizde kanser tedavisi ilaçları, özel onkoloji
hemşireleri tarafından uygulanmaktadır.

İlgili Hastalıklar
Akciğer Kanseri
Meme Kanseri
Prostat Kanseri
Mide Kanseri
Kolon Kanseri
Pankreas Kanseri
Karaciğer Tümörleri
Uterin Serviks
(Rahim Ağzı) Kanseri
Endometrium (Rahim) Kanseri
Over (Kadın Yumurtalık) Kanseri
Mesane Kanseri
Testis Kanseri
Böbrek Tümörleri
Malign Melanom
Sarkomlar
(Kemik, Yumuşak Doku)
Baş Ve Boyun Kanserleri
Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri
Diğer Malign Tümörler

27

28

HEMATOLOJİ

ORGAN NAKLİ

Hematoloji; lenfoma, multipl miyelom, akut ve kronik
lösemi gibi rahatsızlıklar olmak üzere; kemik iliği,
lenf sistemi ve kan ile ilgili hayati önem taşıyan kan
hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Medikal Onkoloji
ve Radyasyon Onkolojisi gibi diğer branşlarla yakın
iş birliği içerisinde çalışmaktadır.

Organ yetmezliği yaşayan hastalar bir süre doktor
kontrolünde, belli önlemler alınarak yaşamlarına
devam etseler de organ yetmezliğinin tedavisi organ
nakli ile yapılmaktadır.

Bölümümüz, deneyimli hekim ve donanımlı
alt yapısıyla, kaliteli ve güvenli bir sağlık
hizmeti vermektedir.

NEFROLOJİ
Nefroloji; erişkinlerde normal böbrek işlevleri,
hipertansiyon, böbrek yetmezliği, idrarda protein
kaçağı gibi böbrek hastalıklarının tanı, tedavi ve
takibi, son dönem böbrek yetmezliği tedavisinde,
diyaliz (hemodiyaliz veya periton diyalizi) ve böbrek
nakli gibi böbrek yerine koyma tedavilerine hazırlık ve
takibi ile ilgilenmektedir.
Nefrolojinin çalıştığı alanlar arasında; diyabet,
hipertansiyon, vaskülit ve romatizmal hastalıklar gibi
böbreği etkileyebilen sistemik hastalıklar ile böbrek
hastalığı sonucu gelişen hipertansiyon, kemik ve
hematolojik hastalıklar gibi sorunlar yer almaktadır.
Hastanemizde Nefroloji Hizmetleri, modern
tıbbın ölçütlerine uygun olarak, Nefroloji dalında
uzmanlaşmış öğretim üyeleri başta olmak üzere
uzman sağlık personeli tarafından yürütülmektedir.
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Okan Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde
kalp, karaciğer, böbrek, kemik iliği nakli ve
doku-kök hücre nakilleri gerçekleştirilmektedir.
Yeterli organ bağışının yapılamaması nedeniyle
kadavradan organ naklinin çok sınırlı yapıldığı
ülkemizde, gerçekleştirilen operasyonların büyük
bir yüzdesi canlı vericiden alınan organlarla
yapılmaktadır. Canlı vericinin sınırlı olması her yıl
organ yetmezliği teşhisiyle, organ sırası bekleyen
kişilerin sayısının artmasına, bir kısmının ise gerekli
organ bulunamadan hayatını kaybetmesine neden
olmaktadır.

Alıcı ve verici için hayati önem taşıyan
organ nakli operasyonları hastanemizin
Organ Nakli Merkezi’nde uzman ekipler
tarafından multidisipliner bir yaklaşımla ve
ileri teknolojik altyapı ile yapılarak başarılı
sonuçlar elde edilmektedir.
Nakil yapılan hastaların ameliyat sonrasında durumu
ise nakli gerçekleştiren uzman ekip ve organ nakli
konusunda uzman hemşireler tarafından yakından
takip edilmektedir. Ameliyat öncesi ve sonrasında
hastaların stressiz ve başarılı bir tedavi süreci
yaşamaları için hasta odaklı bakım yapılmakta,
hastaların sadece fiziksel tedavisi ile değil ruhsal
durumlarıyla da yakından ilgilenilmektedir.
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BESLENME VE DİYET
Beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın
korunması için besinlerin kullanılmasıdır. Dengesiz
ve yetersiz beslenme; bazı hastalıkların doğrudan,
bazı hastalıkların ise dolayı olarak ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Okan Üniversitesi Hastanesi’nde
deneyimli uzman kadromuz ile beslenme ve diyet
üzerine kapsamlı hastalıklarda, kişiye özgü diyet
programları ve beslenme eğitimleri konularında
hizmet verilmektedir.

KİŞİYE ÖZEL
BESLENME TAKVİMLERİ
Diyabet, Kalp-Damar, Hipertansiyon Hastalarına
Özel Beslenme Planları
Aşırı Zayıflıktan Şikayetçi Kişiler İçin Kilo Alma
Programları

PSİKİYATRİ
Sağlıklı yiyecekler ve besleyici diyet programı
sağlama hedefiyle, kanser tedavisi alan hastalara
danışmanlık hizmeti de sunulmaktadır. Beslenme ve
Diyet Bölümü’nde diyabet, gebe ve emzirme dönemi,
çocuk ve adolesan çağı gibi özel durumu bulunan
kişilere de beslenme programları düzenlenerek,
eğitimleri verilmekte ve takipleri yapılmaktadır.

Psikiyatri, insanların duygu, düşünce ve
davranışlarındaki sapmaların tanımlanması, tedavisi
ve erken belirtilerine rastlandığında engellenmesi
üzerinde çalışan tıbbi bir bilim dalıdır. Bu hastalıklar
zihinsel, davranışsal, algısal ve sosyal bozukluklar
olarak kendini gösterebilmektedir. Stres bozukluğu,
panik atak, obsesyon, depresyon, dikkat eksikliği,
bipolar bozukluk, sosyal fobi, uyku bozuklukları,
cinsel işlev bozuklukları ve bağımlılık gibi ruhsal
hastalıklar psikiyatrinin alanına girmektedir.

Psikiyatri Bölümümüzde, alanında
uzman psikiyatristler tarafından yapılan
tıbbi incelemeler sonucunda belirlenen
psikiyatrik bozuklukların tedavisi
yapılmaktadır.

Mide ve Bağırsak Hastalarına Özel
Beslenme Planları
Büyüme ve Gelişme Dönemindeki
Çocuklara Özel Programlar
Gebelik veya Emzirme Sürecindeki Annelere
Özel Beslenme Planları
Yatan Hasta Beslenme ve Diyet Hizmetleri
Obezitede Sağlıklı Kilo Kontrolü ve
Doğru Beslenme Programları
31

32

NÖROLOJİ
Nöroloji bilimi; sinir sisteminin anatomik
ve fizyolojik özellikleri ile çeşitli nedenlerle
ortaya çıkan bozukluklarını ve klinik
sendromlarını inceler. Okan Üniversitesi
Hastanesi’nde yer alan elektrofizyoloji
laboratuvarında EEG, EMG, uyartılmış
potansiyel çalışmaları başarı ile
yürütülmektedir. Hastanın hayatını tehlikeye
sokacak koma, ilerleyici inme, sık sık tekrar
eden nöbetler gibi durumlarda hastalarımızın
takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde
büyük bir titizlikle sürdürülmektedir.

İlgili Hastalıklar
Baş Ağrısı (Migren)
Epilepsi (Sara)
Periferik Sinir Hastalıkları
Kas Hastalıkları
Multipl Skleroz
Uyku Bozuklukları
Baş Dönmesi
Alzheimer
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ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
Hastanemizde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde;
poliklinik bekleme salonunda çocuklar için oluşturulan
özel bölüm sayesinde hem çocuklar hem de anne
babaları daha rahat ve konforlu bekleme süresi
geçirmektedir. Poliklinik odaları çocukların rahat
ve güvenli muayene olmalarını sağlamak için özel
düzenlenmiştir.
Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları bölümünün en önemli hedeflerinin
arasında anne sütü ile beslenmenin bebeğin
gelişimindeki önemidir. Bu doğrultuda eğitim ve
seminerler düzenlenmektedir. Ayrıca anne adayları ve
yeni anneler yeni doğan bebek bakımı ve beslenmesiyle
ilgili de bilgilendirilmektedir. Bekleyen annelerin
emzirebilmesi için uygun donanımda bir emzirme
odası, emzirme problemi olan annelere yardımcı, süt
sağmasını kolaylaştırmak için düzenlenmiş süt sağma
makinasının bulunduğu ayrı bir oda bulunmaktadır.
Sağlam çocuk izleminde, doğumdan 18 yaşına kadar
olan çocuklarda büyüme-gelişme, gerekli taramalar,
beslenme, anne sütü ile beslenmenin sağlanması,
aşılama, gelişimin izlenmesi ve çocuk sağlığı
konusunda danışmanlık hizmetleri ortak oluşturulmuş
bilimsel programlar çerçevesinde verilmektedir.
Hastalık hallerinde tetkikler (laboratuvar, radyoloji) en
kısa zamanda ve en güvenilir şekilde yapılmaktadır.
Ayrıca bölümümüzde; çocukların ruhsal gelişimi ve
gerekli durumlarda psikolojik destek amaçlı olarak
çocuk psikoloğumuz ve çocuklar için özel hazırlanmış
oyun terapi odası vardır.
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↗ ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ

↗ ÇOCUK VE
ERGEN PSİKOLOJİSİ

Erişkinlerin aksine çocukluk
çağında görülen kalp hastalıklarının
büyük bölümünü konjenital
kalp hastalıkları oluşturuyor. Bu
bölümde doğuştan ve edinsel kalp
rahatsızlıkları takip ediliyor.

Çocuk ve Ergen Psikolojisi
bölümümüzde, çocuğun normal
gelişim sürecini değerlendirmek
için;

↗ ÇOCUK ALERJİ VE
İMMUNOLOJİSİ HASTALIKLARI
Bölümümüzde, astım ve alerjik
rinit gibi çocuklarda sık rastlanan
hastalıklar tedavi ediliyor. Aynı
zamanda alerjik bünyesi olan
çocuklar için aşı testleri yapan
hekimlerimiz, ebeveynlerin
bilinçlendirilmesi konusunda da
destek oluyor.

↗ ÇOCUK NEFROLOJİSİ VE
ROMATOLOJİSİ
İdrar yolu enfeksiyonları,
idrar kaçırma, üriner sistem
taş hastalığı, nefrit ve böbrek
yetmezliği başta olmak
üzere çocukluk döneminde
görülen böbrek ve idrar yolları
hastalıklarının teşhis ve tedavileri
yapılıyor.
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↗ Zeka Testleri (WISC-IV, GoodEnough, Catell 2-A, Catell 3-A,
Porteus Labirent Testi),
↗ Gelişim Testleri (DENVER II,
AGTE, Gessel, Peabody,
Benton, Bender-Gestalt),
↗ Okul Olgunluk Testleri (Frostig,
Metropolitan),
↗ Çocuğun ruhsal işleyişini
görmek ve problemin kaynağını
değerlendirebilmek için projektif
testler; Rorschach, CAT ve TAT
yapılmaktadır.

↗ NEONATOLOJİ
(YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM)
Yoğun Bakım Ünitesi, yoğun bakım
ihtiyacı olan bebeklere hizmet
vermektedir. Ünitemiz, yenidoğan
alanında güçlü sağlık kadrosu,
özel eğitimli hemşireleri, teknik
donanımı ve geniş mekanı ile
24 saat hizmet vermekte, ailelerin
bilgilendirilmesi ve eğitiminde
gerekli olanakları sağlamaktadır.

↗ ÇOCUK NÖROLOJİSİ
Çocuk Nöroloji Bölümü’nde
çocukluk yaşlarında görülen havale
gibi nörolojik sorunlar, yenidoğan
döneminden itibaren görülen
gelişme gerilikleri, beyin felci
(serebral palsy), kas hastalıkları,
otizm gibi yaygın gelişimsel
bozukluklarının tanı ve tedavisi
sağlanmaktadır. Çocukların sinir
sisteminin sorunsuz gelişmesi ve
sağlıklı olması, insan ve toplum
sağlığı açısından büyük önem taşır.
Gelişimi süren sinir sisteminin
gebelik süresince, doğumda
ya da doğumdan sonraki
dönemde zarar görmesi sonucu
ya da genetik geçişli hastalıklar
nedeniyle serebral palsi (beyin
felci), epilepsi, zihinsel gerilik,
hareket bozuklukları, otizm, kas
hastalıkları, omurilik ve periferik
sinir hastalıkları gibi çeşitli
hastalıklar ortaya çıkabilir ve
çocuğun tüm yaşamı ve hatta
yaşam süresi etkilenebilir. Okan
Üniversitesi Hastanesi Çocuk
Nöroloji Bölümü’nde konusunda
uzman doktorlar tarafından hizmet
verilmektedir.

ÇOCUK
CERRAHİSİ
Çocuk Cerrahisi, doğumu takip eden
günlerden başlayarak 16 yaşına
varıncaya değin, çocuklarda cerrahi
girişim gerektiren hastalıkların
tanısı ve tedavisi ile ilgilenen daldır.
Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk
Cerrahisi Bölümü; çocukların
cerrahi ve ürolojik sorunlarının tanı
ve tedavisi ile ilgilenmektedir.

Çocukta doğumdan önce
bilinen veya doğum sonrası
ortaya çıkmış yenidoğan
anomalilerinin düzeltilmesi
ve takibi ile ameliyatlarında
hastanemizin uzman
doktorları görev almaktadır.
Çocuk Cerrahisi’nde
bebeklik döneminden
ergenlik dönemine kadar
(0-16) yaş çocukla ilgili
tüm cerrahi işlemler
gerçekleştirmektedir.
Tedavi sırasında, sorun oluşabilecek
her durum düşünülerek, süreç
multidisipliner bir yaklaşımla
sürdürülmektedir.
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GÖĞÜS
HASTALIKLARI
Hastanemiz; solunum sistemi ile ilgili tüm sağlık
sorunlarında ve akciğer kanserinin tanı ve tedavisinde
uzman doktor kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile
hizmet vermektedir.
Özellikle bronkoskopi ve girişimsel bronkoskopi
alanında deneyimli bir hekim kadrosu mevcuttur.
Girişimsel bronkoskopi ünitesinde, nefes borusunda
oluşan darlıkların stent ile rahatlatılması,
havayollarında oluşan fistüllerin kapatılması, havayolu
içindeki iyi huylu tümörlerin elektrokoter ve argon
plasma ile tedavisi gibi birçok rahatlatıcı ve tedavi
edici yöntem uygulanabilmektedir.
İleri evre kronik obstrüktif akciğer hastalığında,
son yıllarda geliştirilen ve başarılı sonuçlar
alınan endobronşiyal volum küçültme teknikleri
(Bronkoskopik Endobronşiyal Valf Tekniği) yakından
izlenmekte ve bölümümüzdeki deneyimli hekimler
tarafından başarıyla uygulanmaktadır.
Solunum yolu alerjik hastalıklarına (allerjik astım,
allerjik bronşit ve allerjik rinit) neden olan alerjenler
cilde uygulanan testlerle (deri prick test) hızlı ve
doğru olarak tespit edilmektedir.
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↗ KOAH
Kronik Obstrüktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığı
kelimelerinin baş harflerinden oluşan KOAH,
hava yollarını daraltan, solunumu güçleştiren bir
hastalık. Genellikle kronik bronşit ve amfizem
içeriklerine göre KOAH’da hastalar, öksürük ve
balgamdan kısa mesafeli yürüyüşte bile oluşan
nefes darlığına kadar değişik belirtiler yaşayabiliyor.
KOAH hastaları için yapılan solunum testlerinde
akciğer kapasitesini etkileyip etkilemediğini gören
hekimler gerektiğinde hastalarına sigara bıraktırma
yöntemleri konusunda danışmanlık yapıyor.

↗ BRONKOSKOPİ
Birçok akciğer hastalığının teşhisinde ve bazen
tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Tanı amacıyla
yapılan işlemlerde genellikle fleksibl (esnek)
bronkoskop kullanılmaktadır. Deneyimli ve uzman
hekimlerimiz tarafından ağız veya burun yoluyla
havayollarına girmek suretiyle uygulanır.

↗ ALERJİ TESTLERİ

↗ UYKU LABORATUVARI
Uyku Laboratuvarında yapılan Uyku Testi
(Polisomnografi) ile Obstrüktif Uyku Apne
Sendromu tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Uyku
testi sonuçları; Göğüs Hastalıkları, Kulak, Burun,
Boğaz ve Nöroloji anabilim dalları ile birlikte
multidisipliner bir yaklaşımla incelenmekte ve
gerekli tedavi planı hazırlanmaktadır.

SİGARA BIRAKMA
POLİKLİNİĞİ
Sigara, günümüzde önde gelen ölümcül
hastalıkların, önlenebilir nedenlerinin başında
gelmektedir. Oysa ki sigara bağımlılığı ve tütün
kullanımı Dünya Sağlık Örgütü’nce hastalık ve salgın
olarak kabul edilmiştir.

Uzman hekim kadromuz ile kişinin
alışkanlıkları göz önünde bulundurularak
özel tedaviler planlanmakta, kişi ve tedavi
süreci takip edilmektedir.

Okan Üniveristesi Hastanesi Göğüs Hastaklıkları
bölümünde yapılan alerji testleriyle hastaların
alerjisi olduğu maddeler tespit ediliyor ve korunma
yolları konusunda bilgi veriliyor.
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PLASTİK,
REKONSTRÜKTİF VE
ESTETİK CERRAHİ
Okan Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi Bölümü’nde güzelleştirme amaçlı
estetik ameliyatlardan travma ve doğuştan gelen
şekil bozukluklarına kadar hem fiziksel görünümü
hem de sağlığı etkileyen sorunların çözümüne
yönelik tedaviler gerçekleştirilmektedir. Estetik
yüz ve burun cerrahisi, meme estetiği, vücut
şekillendirme ve liposuction ameliyatları bu bölümde
en sık talep edilen operasyonlardır.

Plastik Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Uygulamaları
Yarık Dudak-Damak Deformitesi
Çene, Yüz ve Kafatası Şekil Bozuklukları
Kepçe Kulak ve Kulağın Diğer Şekil Bozuklukları
Yüz Felci Sonrası Onarımlar
Baş-Boyun Tümörleri ve Onarımları

DERMATOLOJİ
Okan Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nde
toplumda sık rastlanan akne, psöriasis (sedef
hastalığı), cilt kanserleri, derinin mikrobik hastalıkları,
alerjik deri döküntüleri, saç ve tırnak hastalıkları
gibi sorunların tanı ve tedavisi başarılı bir şekilde
sürdürülmektedir.

Hizmet Verilen Alanlar
Bulaşıcı Hastalıklar
Saç ve Saçlı Deri Hastalıkları
Tırnak Hastalıkları
Yağ Bezi Hastalıkları
Ter Bezi Hastalıkları
Pigmentasyon Hastalıkları
Deri Kanserleri
Deri Ekzemaları
Benlerin Tanı,
Takip ve Tedavisi

Doğumsal Tümör, Nevüs, Kitleler,
Damar Malformasyonları, Hemanjiomlar
Yüzün Kemik ve Yumuşak Doku Yaralanmaları
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KALP SAĞLIĞI
KARDİYOLOJİ

Kardiyoloji bölümünde,
kalp sağlığını korumak
amacıyla hizmet verilmekte,
kalp hastalıklarının
teşhis ve tedavisi
gerçekleştirilmektedir.
İlerleyen teknolojinin sunduğu imkanların uzman
hekimlerin tecrübesiyle kullanıldığı Kardiyoloji
bölümünde geniş bir yelpazedeki kalp hastalıklarına
ayaktan ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmetleri
verilmektedir.

↗ KALP PİLİ
Kalbin ritmini oluşturan, düzenleyen ve intrakardiyak
şok uygulayabilen elektronik cihazlar ile kalbin
yavaş atması sonucu gelişen rahatsızlıklar tedavi
edilmektedir.

↗ ELEKTROFİZYOLOJİK
KATATER ABLASYONU
Bu yöntem ile, kalpte ritim bozukluğuna yol
açan anomalinin radyo frekans dalgası ile ya da
dondurularak yok edilmesi amaçlanıyor.

↗ TRANSÖZOFAJİYAL 3
BOYUTLU EKORKARDİYOGRAFİ
Kapak hastalıkları ve doğumsal kalp hastalarının
tanısında 3 boyutlu kalp görüntüleme ile, açık kalp
ameliyatlarında göz ile görünen görüntüye benzer
kalp görüntüsü elde etmek mümkün olabiliyor.

KALP VE
DAMAR CERRAHİSİ
Tüm uygulamalar, uzman hekim
kadromuz ve ileri teknolojik altyapı
ile yapılmaktadır. Özellikle mitral
kapak tamiri ve küçük yaradan kalp
ameliyatları gibi özel eğitim gerektiren
ameliyatlarda deneyimli kalp ve damar
cerrahisi ekibimiz bu operasyonları
başarıyla uygulamaktadır.

Ameliyat sonrası kalp damar
cerrahisi yoğun bakım ünitesine
alınan hastalara, konusunda
uzmanlaşmış anesteziyoloji
hekimlerimiz ve yoğun bakım
hemşirelerimiz tarafından
dünya standartlarında bakım
sağlanmaktadır.

↗ GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ
(STENT İŞLEMİ)
Koroner anjiyografi sonrası kalp damarlarında darlık
gözlenen hastalarda yapılan stent işlemi ile güvenli
bir tedavi sağlanabilmektedir.
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Kalp ve Damar Cerrahisi
Bölümü Hizmetleri
Koroner Bypass Ameliyatları
Çalışan Kalpte Bypass Ameliyatları
Küçük Yaradan Bypass, Kapak ve ASD
Kapama Ameliyatları
Kalp Kapak Tamiri Ameliyatları
Kalp Kapağı Değiştirme
(MVR, AVR, TVR) Ameliyatları
Doğumsal Kalp Hastalıkları Ameliyatları
(ASD, VSD, TOF)
Torakal ve Abdominal Aort Anevrizması
Ameliyatları
Kapalı Aort Anevrizması Ameliyatları
(EVAR, TEVAR)
Periferik Damar Ameliyatları
Şah Damarı (Karotis) Ameliyatları
Venöz Yetmezlik ve Varis Tedavisi
Hemodiyaliz Amaçlı AV-Fistül Açılması,
Kalıcı ve Geçici Kateter Takılması
Kanser Hastalarında
Kalıcı Subklavyan Port Takılması
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KORONER BY-PASS AMELİYATI
Koroner bypass ameliyatı, nedenleri değil
sonuçları ortadan kaldıran bir işlemdir.
Hastaların değiştirilebilen risk faktörleri, kontrol
altında tutularak tekrar problemlerle karşılaşma
olasılıkları azaltılır. Erken tanı konarak, kalp
krizi geçirmeden ameliyat edilen hastalar bu
tedaviden en üst seviyede fayda görürler.

AORT ANEVRİZMA VE
DİSSEKSİYONLARI

Göğüs kafesi içerisindeki ana atar damar
olan aortanın normalden daha geniş bir
hale gelmesi anevrizma (balonlaşma) olarak
adlandırılmaktadır. Aort anevrizması tanısı
konulduğunda en önemli tedavi, cerrahi
müdaheledir. Ameliyat ile balonlaşmış hastalıklı
aort damarı çıkarılarak yerine suni damar
yerleştirilmektedir. Artık kapalı yöntemlerle
(TEVAR, EVAR) sadece kasıktan yapılan kesi ile
başarııyla tedavi edilebilmektedir.

KALP KAPAK HASTALIKLARININ
CERRAHİ TEDAVİSİ

Kalp kapakçığının tamir edilmesi ya da onarılması
hastanın uzun dönem sağlığı açısından çok
önemlidir. Kapak yapısı uygun tüm hastalarda
kalp kapakları gerekli tamir prosedürleri ile
değiştirilmekten kurtarılabilir.

KONJENİTAL
KALP HASTALIKLARI

Doğuştan kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi,
Kalp ve Damar Cerrahisi hekimlerimiz tarafından,
Çocuk Kardiyolojisi bölümü hekimlerimizin
desteği ile yapılabilmektedir.
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KADIN SAĞLIĞI
Okan Üniversitesi Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde;
Genel Kadın Sağlığı,
Normal ve Riskli Gebelik Takibi,
Kadın Kanserleri ve Kanser Öncülü
Hastalıkların Tanı ve Tedavisi,
Menopoz ve Bu Döneme Ait Sorunlar,
Yardımcı Üreme Teknikleri ve Aile
Planlaması Yöntemleri gibi kadın
sağlığını ilgilendiren birçok alanda
hizmet verilmektedir.

ÖZEL DOĞUM
ODALARI

Özel doğum odalarımız, evinizdeki
konforu yakaladığınız ve doğum süreci
boyunca rahat ve stressiz zaman
geçirebileceğiniz niteliktedir. Doğum
odalarımız, doğum anına kadar aynı
odada takip olup, doğumunuzu aynı
yatakta yaptıktan sonra aynı odada
tedavinize devam edebileceğiniz şekilde
tasarlanmıştır.
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JİNEKOLOJİK
ONKOLOJİ
Kanser tanısı alan kadın
hastalarımız için en uygun
tedavi seçeneklerini
multidisipliner olarak
değerlendiriyor ve hastaya
uygun olan cerrahi tedavi
sürecini uyguluyoruz.
Jinekolojik Onkoloji alanı ile uğraşan ve ilgili
hastalıkları tedavi eden hekimlerimiz; bu
hastalıkların erken tanısı, ileri yöntemlerle
tedavisi ve cerrahi sonrası uygulanacak olan
tedavi yöntemlerinin süreci ile yakından
ilgilenmektedir.

TÜP BEBEK KLİNİĞİ
Tüp bebek tedavisi başarısı için önemli araştırmalar yapan kliniğimiz, bunun yanısıra
genetik hastalık riski bulunan ailelerde preimplantasyon genetik tanı yöntemlerini de
uygulamaktadır.

↗ ENDOSKOPİK CERRAHİ
Rahim içi pulip, sineşi ve septum
gibi başarıyı olumsuz etkileyebilecek
anormallikler histeraskopi ile
giderilebilir. Ayrıca başta hidrosalpenks
ve endometrioma olmak üzere tüpleri
ve yumurtalıkları ilgilendiren karın içi
patolojilerin ortadan kaldırılması gebelik ve
canlı doğum oranlarını arttırırken gebelik
kayıplarını azaltmaktadır.

↗ BLASTOCYST TRANSFERİ
(Blastokist Kültürü)
Embriyo gelişimini tutunmadan önceki
en son aşamaya götürerek tutunma
potansiyelini en yüksek olan embriyoların
seçimine imkan tanır. Gelişim potansiyeli
ve canlılığı yüksek embriyolardan daha
az sayıda transfer ederek çoğul gebelik
önlenebilir.
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↗ EMBRİYO VE
OOSİT DONDURMA
Tedavide transfer edilen embriyo
haricindeki sağlıklı embriyolar
dondurulmaktadır. Aynı işlem; erken
menopoz riski olan veya kanser tedavisi
olacak bekar hastalarda yumurta hücreleri
(oosit) için de yapılmaktadır.

↗ PREİMPLANTASYON
GENETİK TARAMA (PGT)
Genetik olarak sağlam olan embriyoların
seçilerek transfer edilmesi gebelik
oranlarını arttıracağı gibi düşük oranlarını
da azaltmaktadır. ACGH yöntemi ile 23 çift
kromozomun tamamına bakılabilmektedir.

50

BEYİN VE SİNİR
CERRAHİSİ
Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi hekimliği,
başlıca merkezi ve periferik sinir sistemi
dediğimiz; beyin, omurilik ve tüm
vücudumuza dağılan (periferik) sinirlerin
cerrahi hastalıkları ile uğraşır. Günümüzde,
beyin, sinir ve omurilik cerrahi branşındaki
uzman hekimlerin tecrübe ve deneyimi kadar
olmasa dahi mevcut teknolojik olanaklar da
oldukça önem kazanmıştır ve her geçen gün
hastaların tedavisinde hekimlere yardımcı
olacak yeni bilgi ve teknoloji üretimi devam
etmektedir.
Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüzde,
gerekli olan tüm teknoloji ve donanım
bulunmaktadır. Dünya çapındaki yenilikler,
hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz
tarafından yakından takip edilerek, güncel
tedavi hizmetleri sunulmaktadır. Bir eğitim
kurumu hastanesi olarak her çalışmamızın
önce insan için olduğunu düşünmekte
ve nöroloji, nöroradyoloji, nöroanestezi,
psikiyatri gibi diğer nörolojik branşlarla da
uyum içerisinde çalışmaktayız.

Beyin ve Sinir Cerrahisi
Bölümü’nde Tedavi
Edilen Hastalıklar
Beyin Tümörleri
Damar Tümörleri
Hidrosefali
Fonksiyonel Hastalıklar
(Ağrı Sendromları, Epilepsi,
Parkinson Hastalığı vb.)
Omurilik ve Omurga Tümörleri
Doğumsal Anomaliler
Dejeneratif Omurga Hastalıkları
(Disk, Skolyoz vb.)
Periferik Sinir Cerrahisi
Travma Cerrahisi
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Beyin ve Sinir Cerrahisinde
Kullanılan Cihazlar
Intra-Operative Imaging System:
Ameliyat esnasında görüntüleme olanağı
vererek, gerçek zamanlı görüntü alınmasını
sağlar.
Intra-Operative Navigation System:
Cerrahın planladığı işlem sırasında hedef
noktaya en doğru biçimde ulaşılmasını sağlar.
Intra-Operative Nerve Monitoring:
Ameliyat öncesinde, ameliyat esnasında ve
ameliyat sonrasında sinirin çeşitli yöntemlerle
uyarılması ve fonksiyonlarının tespiti yapılır.
Meydana gelebilecek durumların riski önceden
cerraha haber verilerek, kalıcı hasarın önüne
geçilmesi amaçlanır.
Stereotactic Frame:
Kafatasının içinde herhangi bir noktanın
koordinatlarını tespit ederek, bu hedefe hatasız
olarak çok küçük bir alandan ulaşılmasına
olanak sağlar.
Lead Point+Microdrive:
Parkinson hastalarında kardinal semptomlara
yönelik cerrahi tedavi sırasında en uygun hedefi
ve koordinatları belirlemek için kullanılan
fizyolojik bir yöntemdir.
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ORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ
Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü kas-iskelet sistemi
hastalıklarının tanısı, tedavisi ve rehabilitasyonu
ile ilgilenmektedir. Kas-iskelet sistemi ayrıntılı
bir şekilde ele alındığında ekstremiteler (kollar
ve bacaklar), omurga ve leğen kemiği bölgeleri,
vücuttaki tüm eklem, kemik, kas ve bağlantılı
dokuları (damar, sinir, omurilik) Ortopedi ve
Travmatoloji’nin çalışma alanında yer almaktadır.
Okan Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Bölümü’nde hastaların tüm tetkikleri ileri teknoloji
cihazlar kullanılarak yapılmakta, ayrıntılı tetkikler
ve fizik muayene sonrasında hastalığın medikal ya
da cerrahi tedavisine karar verilmektedir. Bilimsel
ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edildiği
hastanemizde hastaların tedavileri uzman doktorlar
tarafından yapılmakta ve hastalar tüm süreçler
hakkında bilgilendirilmektedir.
Hastanemizin Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde
spor yaralanmalarına bağlı artroskopik yöntemlerle
diz bağ ameliyatları, menisküs tamiri, kıkırdak
yaralanmaları, omuz çıkığı ve rotator cuff
yaralanmaları tedavi edilerek hastaların en kısa
sürede sportif hayatlarına dönmeleri sağlanmaktadır.
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↗ KALÇA CERRAHİSİ
Çocuk ve yetişkin cerrahisi olarak, kalçaya ilişkin tüm
problemler burada ele alınıyor. Sporcu yaralanmaları,
doğuştan kalça problemleri, kalça kırıkları, kalça
protezleri ile bu protezlerin revizyonları da tecrübeli
hekim kadromuz tarafından gerçekleştiriliyor.

↗ OMUZ CERRAHİSİ
Ortopedinin en detaylı
alanlarından biri
olan omuz, özellikle
sporcularda ve ileri
yaş grubunda önemli
problemlerin kaynağı
olabiliyor. Omuz
problemlerinin
çözümü yetkin ve
donanımlı hekim
kadromuz tarafından
gerçekleştiriliyor.

↗ EL VE EL BİLEĞİ CERRAHİSİ
Replantasyon gibi zorlu ameliyatların yanı sıra, el ve
el bileğine ilişkin tüm ağrılar, yaralanmalar ve kırıklar
Ortopedi ve Travmatoloji hekimlerimiz tarafından
tedavi edilmektedir.

↗ OMURGA CERRAHİSİ
Omurga Cerrahisi hem Ortopedistlerin hem de Beyin
Cerrahlarının birlikte çalıştığı bir alandır. Doğuştan
gelen ya da sonradan oluşan omurga eğrilikleri,
yaralanmaları gibi sorunların tedavi süreçleri, Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon hekimlerimiz ile birlikte
yürütülmektedir.

↗ DİZ CERRAHİSİ
Diz Cerrahisi bölümünde atroskopik cerrahi yöntemi
ile menisküs implantları, menisküs transplantasyonları
ve menisküs tamirleri yapılabiliyor.

↗ AYAK VE AYAK BİLEĞİ
CERRAHİSİ
Sadece ayak ağrısı değil, ayak bileği kırıkları, ayak
bileği protezleri, ayak bakımı, yürüme analizleri,
tabanlık kullanımına ihtiyaç duyulan rahatsızlıklar
bütün detayları ile bölümümüzde tedavi ediliyor.
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GÖĞÜS CERRAHİSİ
Göğüs Cerrahisi bölümümüz, akciğer kanserinde erken
teşhisin önemli olduğu kadar cerrahi tedavinin ve
takibinin de önemli olduğunu vurguluyor. Günümüz
teknolojisinin en son cihazları ile yapılandırılan
ameliyathanelerimizde her türlü teknik ile kanser
cerrahisi girişimleri uygulanmaktadır. Bununla
birlikte mediasten tümörleri, akciğerlerin kanser
dışı problemleri, göğüs duvarı anomalileri, terleme
problemleri (el, koltukaltı, yüz vs.) ve yemek borusu
hastalıklarına da cerrahi tedavi seçeneği sunan
hastanemiz, hastalarına deneyimli ve uzman kadrosu
ile hizmet veriyor.

↗ AKCİĞER KANSERİ
Kanser teşhisi konulan hastanın, tedavisi; kanserin
evresi (yayılımı), büyüklüğü, yerleşim yeri, ve hastanın
genel durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.
Farklı tedavi kombinasyonları ile akciğer kanserini
kontrol etmek, semptomları azaltarak hayat kalitesini
yükseltmek için; alanında uzman hekimler Okan
Üniversitesi Hastanesi’nde bir araya geliyor.

↗ AMPİYEM
Kronik ampiyemler; akciğer ve bronşların
iltihaplanması, cerrahi sonrası bronş ile akciğer zarları
arası boşlukta bağlantı oluşması ya da kalan boşluğun
iltihaplanması sonucunda rastlanan problemlerdir.
Kronik ampiyemlerin tedavisinde hastanın ve hastalığın
durumuna göre tedavileri planlanmaktadır.
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↗ GÖĞÜS DUVARI DEFORMİTELERİ
Göğüs kafesinin normal şekli yaşa ve bireylerin
yapılarına göre değişiklik gösterebilir. Çocuklarda
göğüs kafesinin enine kesiti silindiriktir. Büyüme ile
göğüs kafesi; genişlemeye ve düzleşmeye başlar.
Göğüs duvarı deformitesi olan olgularda aktivite
kısıtlanır, solunum sistemi hastalıkları sık görülür,
kardiak problemler gelişebilir ve beklenen yaşam
süresi kısalır. Okan Üniversitesi Hastanesi’nde,
toraks duvarı deformitelerinin cerrahi tedavisi;
kozmetik, ortopedik ve psikolojik olarak iyi sonuçlar
vermektedir.

↗ ENDOBRONŞİYAL TEDAVİ
Tümör ve darlıklar, kriyoterapi, argon koter ve stent
ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

↗ TERLEME
Sempatik sinir aktivasyonuna bağlı olarak ellerde ve
koltuk altlarında olan aşırı terleme (hiperhidrozis),
hastanemizde endoskopik yöntemle (ETS)
yapılmaktadır.

↗ VATS
Okan Üniversitesi Hastanesi’nde son teknolojik
cihazlarla endoskopik ameliyatlar, Göğüs Cerrahisi
ekibimiz tarafından başarı ile yapılmaktadır.
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GENEL CERRAHİ
Meme Cerrahisi
Obezite Cerrahisi
Diyabet Cerrahisi
Endokrin
Cerrahi Gastroentereoloji
Karaciğer ve Safra Yolları Cerrahisi
Bu alanlar, kendi içinde multidisipliner bir
yaklaşımla Onkoloji, Radyoloji, Plastik Cerrahi
ve Psikiyatri bölümleri ile birlikte hastalarına bir
takım çalışması sunuyor.

↗ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ
Yemek borusu, mide, pankreas, ince bağırsak,
kalın bağırsak ve rektum kanserlerinin
tanısını endoskopi cihazları ve görüntüleme
yöntemleri yardımıyla koyuyor. Torakoskopik ve
laparoskopik gibi minimal invaziv yöntemlerle
hasta konforunu sağlayacak şekilde ve kanser
cerrahisi kurallarından ödün vermeden tedaviyi
gerçekleştiriyor. Yine çağımızın hastalıklarından
olan ve toplumun büyük bir bölümünü etkileyen
reﬂü hastalığını laparoskopik yöntemi ile tedavi
ederek kanser riskini düşürüyor ve hastanın
yaşam kalitesini yükseltiyor.

↗ ENDOKRİN CERRAHİSİ
Tiroid ve Paratiroid bezleri hastalıkları
cerrahisi ses tellerini korumaya yönelik sinir
monitörizasyonu teknolojisi ve çeşitli minimal
invaziv yöntemler yardımıyla daha küçük
kesilerden yapılabiliyor. Yine böbrek üstü bezi
tümörlerinin tedavisi hasta konforunu düşünerek
ve üst düzey kozmetik sonuçlar elde etmek adına
laparoskopik yöntem ile gerçekleştiriliyor.
Endokrin Cerrahisi, farklı branşlardan uzman
hekimleri bir araya getirerek tanı ve tedavi
süreçlerinde hizmet veriyor. Onkoloji ve Nükleer
Tıp konusunda uzman hekimlerin de desteğiyle
endokrin hastalıklarının da tedavisi güncel
yöntemlerle gerçekleştiriliyor.
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↗ MEME CERRAHİSİ
Meme hastalıklarının başarılı tedavisinde erken
teşhis ve tanının hayati derecedeki öneminin
bilincindeyiz. Hastanemiz; en yeni ultrason,
mamograﬁ ve göğüs PET tarama cihaz ve
teknolojisini içeren bir dizi etkileyici tanı
araçlarıyla donatıldı.
Meme Cerrahisi bölümümüz, Radyoloji, Medikal
Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Plastik Cerrahisi
ve Psikiyatri hekimlerinden oluşan kadrosuyla
hizmet veriyor.
Hastanemiz, 2016 yılında Avrupa Birliği
standartlarındaki uygulamaları ile Avrupa Meme
Merkezleri Birliği’ne kabul edilmiştir.

↗ OBEZİTE CERRAHİSİ
Çağımızın en büyük hastalıklarından biri olan
obezite, sadece estetik bir sorun değil aynı
zamanda sağlıklı ve daha kaliteli bir hayat
sürmenin önündeki engellerden biridir.
Genel Cerrahi bölümünün alt dallarından biri
olarak hizmet veren Obezite Cerrahisi “Kalıcı
Zayıﬂık Yöntemi” olarak da bilinen mide küçültme
ameliyatıyla hastaların kilolarının yüzde 70’inden
kurtulacağı cerrahi bir yöntem uyguluyor. 6 ayda
sonuç vermeye başlayan ve 18 ayın sonunda
tamamlanan bu yöntemde obezite hastaları cerrahi
işlemin öncesinde ve sonrasında psikolog ve
diyetisyen eşliğinde yeni bir hayata adımını atıyor.
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ÜROLOJİ
Üroloji bölümümüzde; ürolojik hastalıklar için
yetişkin ve çocuk hastalara muayene, tanı ve tedavi
hizmeti verilmektedir. Doktorlarımız, üroloji üzerine
klinik deneyimlerinin yanı sıra bilimsel araştırmalara
dayanan birikimlerini de kullanarak üroloji
hizmetlerini en iyi şeklide sunmayı amaçlamaktadır.
Erkeklerde, böbrekler, idrar yolları, idrar torbası,
prostat bezi, penis ve testisler ile ilgili problemler,
kadınlarda ise böbrekler, idrar yolları ve mesane
hastalıkları üroloji alanına girmektedir.

Tedavi Edilen Hastalıklar
Böbrek, Üreter ve Mesane Taşları
Hidrosel (Testiste Sıvı Toplanması)
Üreteropelvik Bileşke Darlığı (Böbreklerde
Doğuştan Kanal Darlığı Nedeniyle Tıkanma
Sonucu Genişleme Olması)
Böbrek Kistleri

Nörojen Mesane (İdrar Kesesinde
Depolama ve Boşaltma Bozuklukları)
İdrar Kaçırma
Sistosel (Mesane Sarkması)
İnterstisyel Sistit (Bakteriyel Olmayan Sistit)
İdrar Yolu Enfeksiyonları ve
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

TIBBİ PATOLOJİ
“Hastalıklar Bilimi” anlamına gelen bir sözcük olan
Patoloji tıpta “Cerrahi Bilimler” altında bir uzmanlık
alanıdır. Bir anabilim dalı olarak Patoloji; hastalıkların
nedenlerini, oluş mekanizmalarını, dokularda ortaya
çıkardığı değişiklikleri ve bunların klinik yansımalarını
inceler.
Patoloji laboratuvarında vücuttan biyopsi ile alınan
küçük dokular veya ameliyat ile çıkartılan organların
yanı sıra tüm vücut sıvıları rutin boyama yöntemleri
kullanılarak makroskopik ve mikroskopik olarak
incelenir. Buradan elde edilen veriler gerekli yorum
ve açıklamaları içerecek şekilde “Patoloji Raporu” adı
tedaviyi yönlendirecek olan hekime ve daha sonra
hastaya ulaştırılır.

Hastalıkların tanı ve tedavi
sürecinin belirlenmesi için
gerekli bir dizi testlerin yapıldığı
laboratuvarımız ile güvenilir
hizmet vermekteyiz.

Erkek infertilitesi (Kısırlığı)
Böbrek, Üreter, Mesane, Prostat ve
Testis Kanserlerinin Tanı ve Tedavisi
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KULAK,
BURUN VE BOĞAZ
HASTALIKLARI
Bilgiyi, tecrübeyi ve en yüksek teknolojiyi size
ulaşılabilir yaparak, ileri düzeyde branşlaşmış
tecrübeli hekim kadromuz ile anne karnından
itibaren, her yaştan hastaya hizmet vermekteyiz.

Biyonik kulak, ses cerrahisi,
burun-sinüs hastalıkları ve
baş-boyun kitlelerinin
tedavisinde üst düzeyde
tanı ve tedavi hizmeti
sunmaktayız.

Kulak, Burun ve Boğaz
Hastalıkları Bölümünde
Hangi Hastalıkların Tanı ve
Tedavisini Yapıyoruz?
Ses Estetiği ve Ses Hastalıkları
Koklear İmplant ve Biyonik Kulak
İşitme Kayıpları
Kulak Enfeksiyonları
Çınlama
Kronik Sinüzit
Koku Alma Bozuklukları
Burun Kanamaları
Burun Tıkanıklığı ve Burnun Dış
Görünümü İle İlgili Problemler
Nazal Polipozis
Gözyaşı Bezi Tıkanıklıkları
Ses Bozuklukları
Ses Estetiği
Yutma Problemleri
Gastroözefajiyal Reflü
Baş ve Boyun Tümörleri Cerrahisi
Kulak Hastalıkları
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GÖZ SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
Hastalarımızın, Göz
Hastalıkları Polikliniği
muayenesinde;
Bilgisayarlı otorefraktometre
ve retinoskopi yardımı ile kırma
kusurlarının belirlenmesi,
Göz tansiyonu ölçümü,
Biyomikroskopi ile kapak ve
kirpiklerin, oküler yüzeyin ve
katarakt başta olmak üzere lens
hastalıklarının değerlendirilmesi,
Hipertansiyon, diyabet gibi
hastalıklar ve sarı nokta hastalığı
olarak da bilinen sarı nokta
hastalığı açısından göz dibinin
detaylı muayenesi rutin olarak
yapılmaktadır.

Hastalarımızın muayene
ve yapılan tetkik sonuçları
ışığında gerekli görülür
ise ilaçla tedavileri ve
yakın kontrolleri, gerekli
durumlarda ise en ileri
teknik ve cihazlar ile cerrahi
tedavileri yapılabilmektedir.
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GÖZ KLİNİĞİ
HİZMETLERİ
Optik Biyometri
Kornea Topografisi
Speküler Mikroskopi
ile Kornea Endoteli
Değerlendirilmesi
Bilgisayarlı Görme Alanı
Muayenesi
Oküler Ultrasonografi
Optik Koherens Tomografi

CERRAHİ
HİZMETLERİ
Wavelight Refractive Suit
Eşliğinde Excimer Lazer
ile Kırma Kusurlarının
Düzeltilmesi
Fakoemülsifikasyon
(Katarakt Cerrahisi)
Şaşılık Cerrahisi
Göz Kapağı ve Kaşları İçeren
Alanlarda Okuloplastik
Cerrahisi

Fundus Otofloresans

Göz Kanal Tıkanıklıkları
Cerrahisi

Fundus Floresein Anjiyografi
(FFA)

Glokom (Göz Tansiyonu)
Cerrahisi

SLT Lazer ile Göz Tansiyonu
Tedavisi

İntravitreal İlaç Tedavileri

ND: YAG Lazer ile Bazı
Glokom Tiplerinin ve Göz
İçi Merceğin Arkasında
Oluşabilecek Opasitelerin
Tedavisi

Retinal Yırtık, Dekolman
ve Kanama İçin Vitreus ve
Retina Cerrahileri

Argon Lazer ile Retina
Yırtıklarının ve Göz Dibinde
Oluşabilecek Kanamaların
Tedavisi
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AĞIZ VE
DİŞ SAĞLIĞI
Çocuk ve yetişkin hastalar için ağız, diş ve
çene sağlığı ile ilgili hastalıkların tanı ve
tedavisi hizmeti verilmektedir. Her biri alanında
uzman hekim kadrosu ve donanımlı altyapıya
sahip Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nde, ağız
ve diş estetiğine yönelik de çeşitli çözümler
sunulmaktadır.
Ağız ve diş sağlığının her alanında gelişmiş
tanı ve tedavi hizmeti sunan Okan Üniversitesi
Hastanesi;
Koruyucu Diş Hekimliği,
Endodonti,
Ağız Ve Çene Cerrahisi,
Implantoloji,
Estetik Diş Hekimliği,
Protetik Diş Tedavisi,
Cerrahi Tedavi (Gömülü Diş Çekimleri
Operasyonları, Kist Operasyonu, Implant)
alanlarında gelişmiş uygulamalar ile
hizmet vermekteyiz.
Diş hekimliğinin tüm dallarında hizmet
verebilecek yetkin bir kadro ve teknolojik
donanıma sahip, diş ameliyathanemizin de
bulunduğu hastanemizde yüksek standartlarda
dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarına
uyulmaktadır.
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Kliniğimizde Verilen Hizmetler
Estetik ve Kozmetik Diş Hekimliği
Genel Diş Hekimliği
Pediatrik Diş Hekimliği
Cerrahi Uygulamalar
Ortodonti
Periodontoloji
Endodonti

↗ DİŞ BEYAZLATMA
Beyazlatma, mine ve dentin tabakasında
oluşan ve estetik açıdan sorun yaratan
renkleşmeleri giderme işlemidir.

↗ LAMINATE VENEERLER
Dişlerin sadece ağız dışından görülebilen
diş yüzeylerini restore etmek amacı ile
estetik metaryellerinden yapılan bir çeşit
bölümlü kuron protezidir.

↗ İMPLANT
Eksik dişlerin fonksiyon ve estetiğini
tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine
yerleştirilen titantum malzemeden
hazırlanmış doku dostu yapay diş
kökleridir.

↗ ORTODONTİ
Dişlerin çene kemikleri ile, çene
kemiklerinin birbirleri ile ve çene
kemiklerinin kafa kemikleri ile ilişkisi
incelenerek, bu bozukluklar tedavi edilir.

↗ LAZER TEDAViSi
Dişlerdeki çürük dokular ve kök ucu
kistlerinin temizlenmesi gibi pek çok
işlem lazer yöntemi ile tedavi edilebilir.

↗ INVISALIGN
İnvisalign, size özel yapılmış şeffaf
plaklar ile dişlerinizi düzeltmek için
uygulanan telsiz ortodontik tedavidir.
İnvisalign, dişlerinizin çarpıklığını
düzeltirken, ortodontik tedavi
gördüğünüz belli olmaz.

↗ ZİRKONYUM DİŞ
Biyolojik uyum, doğal görüntü, mekanik
direnç ve estetik açıdan istediğimiz gibi
tüm özelliklere ve doğal görünüme sahip
olan bu beyaz renkli alt yapı malzemesi
ön dişlerde kullanılabilecek kadar doğal,
arka dişlerde kullanılabilecek kadar
sağlam olduğu için güvenle tercih edilir.
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FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON
Fizik Tedavi bölümünde nörolojik, ortopedik,
pediatrik, geriatrik, jinekolojik, ürojinokolojik ve
romotolojik hastalıklarda rehabilitasyon ve tüm
kas-iskelet sistemi hastalıklarıyla, ağrılarının tanısı
konulmaktadır. Uzman doktorlar ve ileri teknolojik
cihazlar sayesinde bu hastalıkların tedavisi
yapılmaktadır. Ayrıca hastanemizde ağrıların nedenini
ortadan kaldırmaya yönelik önleyici fizyoterapi
hizmeti de sunulmaktadır.

Deneyimli uzman doktorlarımız ve
fizyoterapistlerimizden oluşan ekibimiz
ile poliklinik, servis ve yoğun bakım
hastalarına multidisipliner anlayışla hizmet
verilmektedir.

Tedavisi Gerçekleştirilen
Başlıca Hastalıklar
Ortopedik Hastalıkların Rehabilitasyonu
Nörolojik Hastalıkların Rehabilitasyonu
Hidroterapi
Postür Bozuklukların Rehabilitasyonu
Romatizmal Hastalıkların Rehabilitasyonu
Omuz Hastalıklarının Rehabilitasyonu
Denge Rehabilitasyonu
Parkinson Rehabilitasyonu
Geriatrik Rehabilitasyon
ESWT Şok Dalga Tedavisi
Periferik Damar Hastalıklarının
Rehabilitasyonu
Skolyoz Egzersizleri
Osteoporoz Tedavisi
Bel ve Boyun Ağrıları
Serebral Palsi Rehabilitasyonu
Ergoterapi
Proloterapi
Ozon Tedavisi
Biofeedback
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TRANSFÜZYON
MERKEZİ
Kan istasyonu hastanemizde yatan
hastaların kan ve kan ürünü ihtiyaçlarını
üstün teknolojiyi kullanarak, güvenli
ve hızlı bir biçimde sağlamak amacıyla
faaliyet göstermektedir.
Hastanemizde tedavi edilmekte olan hastaların
kan ve kan ürünleri gereksinimi ilgili yasa gereği
Bölge Kan Merkezleri’nden temin edilmektedir.
Bölge Kan Merkezleri’nden kan ürünü temin
edilemeyen durumlarda tam kan, eritrosit
süspansiyonu, trombosit süspansiyonu, aferez
ürünleri, taze donmuş plazma, kriyopresipitat
gibi tüm kan bileşenleri uygun bağışçılardan
alınarak hazırlanmaktadır. Özellikli hasta grupları
için (intrauterin, immünsüpresif, pediatrik yaş
grubu, vb.) yıkama, filtrasyon, ışınlama, hacim
azaltma, ürün birleştirme işlemleri endikasyon
doğrultusunda yapılarak uygulamalar konusunda
gerektiğinde konsültasyon hizmeti verilmektedir.
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ENFEKSİYON
HASTALIKLARI
VE KLİNİK
MİKROBİYOLOJİ
Enfeksiyon, vücudumuzun hemen hemen
her bölgesinde meydana gelebilir. Bakteriler,
virüsler veya parazitler tarafından oluşturulan
ve bir kısmı bulaşıcı olabilen hastalıklar grubuna
giren enfeksiyon; tedavi edilmediği takdirde
ölümcül tehlike oluşturmaktadır. Grip, idrar yolu
enfeksiyonu, menenjit, tüberküloz ve sarılıklara
kadar çok geniş bir hastalık grubu; Okan
Üniversitesi Hastanesi’nde konusunda deneyimli
enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından takip
ve tedavi edilmektedir.
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ANESTEZİYOLOJİ VE
REANİMASYON

AĞRI POLİKLİNİĞİ
(ALGOLOJİ)

Her cerrahi girişimin, vücudun tüm
dengelerinin, fizyolojik sınırlar içerisinde
tutularak yapılabilmesini sağlamak
amacıyla hizmet veriyoruz.

Ağrı polikliniğinde her türlü kronik ağrının yanı sıra,
sebebi bulunamayan şiddetli ağrıların tanı ve tedavisi
yapılmaktadır. Ağrılar, iki grupta ele alınmaktadır.

Anestezik işlemlerle hastanın ağrı duymaması
sağlanırken stresi de azaltılmaktadır. Anestezi
öncesinde hastanın tıbbi geçmişine yönelik
değerlendirme yapılması, ameliyat sonrası ise ağrı
tedavisi uygulamaları ile hastanın ağrısız ve konforlu
bir süreç geçirmesi sağlanmaktadır. Ayrıca ameliyat
sırasında hastaların tüm vücut göstergelerini normal
sınırlar içinde tutarak anestezi uygulaması uzmanlar
tarafından yapılmaktadır.

Hastalarımızın ameliyat sonrasında da
ağrısız ve konforlu bir süreç geçirmeleri
bir diğer sorumluluk alanımızdır.

İlki, çeşitli hastalıkların habercisi olan akut ağrılardır.
Akut ağrı bir hastalık belirtisi ve vücuttaki doku
hasarının habercisidir. Akut ağrı için vücudun alarm
sistemi de denebilir. Kronik ağrılar ise ikinci tip ağrılar
sınıfına girer. Kronik ağrılar 6 aydan (bazı durumlarda
3 aydan) uzun süren ağrılardır. Kronik ağrı hastalık
habercisi değil, tam anlamıyla sorundur.

En Sık Rastlanan Ağrılar
Bel ve Bacak Ağrıları
Boyun Ağrıları
Baş Ağrıları
Sırt Ağrıları
Omuz ve Kol Ağrıları
Yüz Ağrıları
Damar Tıkanıklığına Bağlı Ağrılar
Kanser Ağrıları
Nedeni Belirlenemeyen Ağrılar
Bu ağrılara sebebiyet veren nedenlerin tedavisi
ve takibi, polikliniğimizde tecrübeli hekimlerimiz
tarafından yapılmaktadır.
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AMELİYATHANELER
Okan Üniversitesi Hastanesi’nde 10 adet tam
donanımlı ameliyathane bulunuyor. Isı vermeyen ışık
düzeneği ve yüksek enfeksiyon riski olan girişimlerin
rahatça yapılmasını sağlayan “Ultra Clean” sistemi
ile hizmet sunuyor. Hafta içi 7/24 randevulu hizmet
veren ameliyathanelerde acil vakalar da en kısa
sürede değerlendirilip operasyona alınabiliyor.

Hasta izleme monitörlü ve laminal akımlı
havalandırma sistemiyle donatılmış
ameliyathanelerde, antibakteriyel duvar ve
zemin kaplamalarıyla enfeksiyonlara karşı
korumalı bir yapıda hizmet veriliyor.

YOĞUN BAKIM
ÜNİTELERİ
Genel Yoğun Bakım üniteleri, tüm kritik hastalara
sağladığı yaşamsal destek nedeniyle sağlık hizmeti
sunumunda son derece önemli bir yere sahiptir.
Hastalara 24 saat boyunca destek verilen bu
üniteler, gelişmiş teknolojik altyapılarının yanı
sıra multidisipliner yaklaşımların yoğun olarak
uygulandıkları alanlardır.
Okan Üniversitesi Hastanesi Genel Yoğun Bakım
Üniteleri; yüksek teknolojili tıbbi cihazlar ve özel
eğitimli tıbbi personelle donatılmış bir bölümdür.

Yoğun Bakım Ünitesinde
Tedavi Altına Alınan Hastalıklar
Ani Kalp ve Solunum Durmaları
Kafa ve Beyin Travmaları
Omurilik Travmaları
Genel Beden Travmaları
Genel Durum Bozukluğu
Her Türlü Şoktaki Hastalar
Kronik Solunum Yetersizlikleri (KOAH)
Ağır Metabolik Bozukluklar
Sinir Sistemi Hastalıkları
Kas Hastalıkları
Sıvı Elektrolit Bozuklukları
Zehirlenmeler
Tetanos
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ACİL SERVİS
Multidisipliner bir anlayış ile hizmet veren Acil Servis
birimimizde; ileri teknolojik cihazlarla donatılmış
müşahede odalarında, hastanın ilk gözlem ve
tedavileri uzman doktor ve sağlık personellerimiz
tarafından yapılmaktadır.
Acil Servis birimimizin; yoğun bakım ünitelerimize
ve ameliyathanelerimize kolaylıkla erişilebilir olması;
her branştan acil hastayı tedavi etme olanağı
sunmaktadır.

Acil Servis Bölümümüzde;
3 Travma Odası
1 Septik Ameliyathane
1 Erişkin ve 1 Pediatrik Muayene Odası
1 Triaj Odası
1 Müdahale Odası
3 Adet Tek Kişilik Müşahede Odası
2 Adet Pediatrik ve Erişkin Müşahede Odası
(5’er ve 8’er Kişilik) bulunmaktadır.
Ayrıca 24 saat kesintisiz ambulans hizmetleri
ile hastalar hızlı ve güvenli bir şekilde transfer
edilebilmektedir.

Gece Poliklinikleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Genel Cerrahi
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CHECK-UP
Erken tanı ve tedavi, hastalıkların ilerlemesini
önlemede en önemli aşamadır. Sağlıklı bir bireyde
sağlığın korunması, hastalık risklerinin ortaya
çıkarılması, ancak düzenli aralıklarla yaptırılacak
check-up sayesinde olur. Check-up’ın amacı;
hastalıkları erken dönemde yakalayabilmek, tedaviye
erken başlayarak tam bir iyileşme sağlamak ve
sağlıklı durumun devam ettiğini doğrulayabilmektir.
Okan Üniversitesi Hastanesi, sunduğu çocuk ve
yetişkin check-up programlarıyla her yaşa ve
cinsiyete özel hizmet veriyor. Düzenli aralıklarla
yaptıracağınız check-up ile sağlığınızdan emin olun.
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Ev Konforunda Alacağınız
Sağlık Hizmetleri İle
Ayrıcalıklı Hissedeceksiniz!
Profesyonel otelcilik anlayışıyla hizmet veren
hastanemizde, misafirlerimize kişisel bakım eşyaları
Okan Üniversitesi tarafından temin edilir.
Bütün detayların düşünüldüğü, ferah ve gün ışığı
alacak şekilde tasarlanan odalarımızda, hastalarımıza
en iyi ve en kaliteli sağlık hizmetini ev konforunda
vermeyi amaçlıyoruz.

Hasta Odalarında Size Sunulan
Otelcilik Hizmetleri
Buklet Malzemeleri (Duş Jeli, Sabun,
Şampuan, Diş Fırçası, Traş Seti, Dikiş Seti)
Banyo Havlusu
Terlik
El Havlusu
Yorgan
Özel Eşya Kasası
Oda Servisi
7/24 Sıcak Su
Özel Isı Sistemi
Refakatçi Koltuğu
Refakatçi Uyku Seti
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RESTORAN VE
KAFELER
Profesyonel otelcilik hizmetimizi sağlık
sektörü ile buluşturduk. Siz kıymetli
misafirlerimiz ve sevdikleriniz için
O’Steak Alakart Restoranımız ve
3 kafemiz ile ayaktan ve yatarak tedavi
aldığınız süreçlerde, A+ hizmeti ile
yanınızdayız…

O’Steak Alakart Restoran
O’Mutfak Cafe
O’Mutfak Cafe Bahçe
O’Büfe
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OKAN ÜNİVERSİTESİ
ACIBADEM POLİKLİNİĞİ
Acıbadem Polikliniği, 2016 yılında geleceğin sağlık
standartlarının oluşturulmasına katkı sağlamak, sağlık
sektörüne yön veren kuruluşlar arasında yer alma
vizyonu ile açılan Okan Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı
olup, yüksek standarttaki kaliteli hizmetlerini, ileri
teknoloji cihazları ile alanında uzmanlaşmış doktorları
ve deneyimli personelleri ile ayaktan hizmet
vermektedir.
Okan Üniversitesi Hastanesi Polikliniği’nde;
↗ 1 Klinik Laboratuvar
↗ Endoskopi Bölümü
↗ EKO ve EFOR Testi
↗ 2 Gözlem Yatağı Olan Müşahede ve
Pansuman Odası
↗ Fizik Tedavi ve İşlem Odaları
↗ Çocukların Keyifle Zaman Geçirebileceği
Oyun Alanı
↗ Bebek Bakım Odası bulunmaktadır.

83

Poliklinikler
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Kardiyolojisi
Çocuk Nefrolojisi ve Romatolojisi
Çocuk Endokrinolojisi
Çocuk Cerrahisi
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Nöroloji
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Göz Sağlığı ve Hastalıkları
Psikiyatri
Ortopedi ve Travmatoloji
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Cerrahisi
Genel Cerrahi
Ağız ve Diş Sağlığı
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Dermatoloji
Beslenme ve Diyet
Üroloji
Gastroenteroloji
Tıbbi Onkoloji
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OKAN ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HASTANESİ
Okan Üniversitesi Hastanesi’nde diş hekimliğinin
her branşındaki tedavi hizmetleri, güçlü akademik
kadrosunun iş birliği ile Tuzla ve Mecidiyeköy
Diş Hastanelerimizde gerçekleştirilmektedir. Her
biri kendi alanında yetkin, ulusal ve uluslararası
platformda isim sahibi, güncel ve teknolojik
tedavi yöntemlerine hakim akademik kadromuz;
hastalarımızı hem ağız-diş sağlığı ve bakımı hakkında
bilgilendirmekte, hem de her hastamıza kendisine
özgü bir tedavi planlaması sunmaktadır.
Okan Üniversitesi Diş Hastanesi; modern diş üniteleri,
dental mikroskop ünitesi, ağız içi ve ağız dışı
radyolojik görüntüleme cihazları, dental bilgisayarlı
tomografi cihazı (CBCT), bilgisayar destekli CAD-CAM
cihazı, PRF cihazı, lazer cihazı ve her branşa özgün
diş hekimliği cihazları ve aletleri açısından üstün
teknolojik donanıma sahiptir.
Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli eğitimöğretim veren, akademik alanda gerçekleştirdiği
özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunan ve
saygın akademisyenler yetiştiren, ağız-diş sağlığı
klinik tedavi hizmetlerinin niteliğini sürekli arttıran,
bu alanda gereksinim ve sorunlara uluslararası
standartlarda yanıt verebilen bir eğitim ve uygulama
hastanesi olarak; iş birliği içerisinde, sizlere sağlık
hizmeti sunuyoruz.

85

86

OKAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Aydınlı Yolu Cd. Aydemir Sk. No: 2
İçmeler - Tuzla / İstanbul
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