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SGK mensuplar›n›n (SSK, Emekli Sand›¤›, Ba¤-Kur),
devlet memurlar›n›n ve özel sa¤l›k sigortas›

sahiplerinin hizmetindeyiz.

Küçük fiikayetler,
büyük sorunlara yol açmadan...

Dahiliye

444 4 275

Sa¤l›¤›n›z için.www.medline.com.tracil sa¤l›k evde sa¤l›khastaneler



Koruyucu Hekimlik ve Check-up: Dâhiliye bölümünün amac›; hastal›klar
henüz ortaya ç›kmadan, erken teflhis sa¤lamakt›r. “Koruyucu Hekimlik” uygulamas›
ile düzenli olarak tarama testlerinizi ve rutin y›ll›k kontrollerinizi yapt›rabilmektedir.

Koruyucu Hekimlik uygulamalar›;
• Afl›lamalar
• Kan bas›nç kontrolü
• Kolesterol kontrolü
• fieker hastal›¤› taramas›
• Kalp damar hastal›klar› taramas›
• Tiroit fonksiyon bozuklu¤u taramas›
• Osteoporoz taramas›
• Riskli grupta Hepatit taramas›

Dahiliye

fiikayetlerinizi ertelemeyin!

Dâhiliye bölümümüzde, yetiflkin hastalar›m›z›n cerrahi d›fl› sa¤l›k sorunlar›n›n
tamam›nda ilk baflvuru ve çözüm merkezi olarak hizmet vermekteyiz. Bölümümüz,
di¤er klinik branfllara temel oluflturmakla birlikte ateflli hastal›klardan metabolik
hastal›klara, böbrek, karaci¤er gibi iç organlar›n hastal›klar›na tüm sorunlar›n öncelikli
baflvuru merkezidir.

Hastalar›m›z›n muayenesi ve gerekli tahlil ve tetkik incelemelerinin yan› s›ra, yatan
hastalar›m›zda tedavi, konsültasyon, ameliyat öncesi haz›rl›klar ve gerekli di¤er
ifllemlerini de dahiliye bölümümüz taraf›ndan sa¤lamaktay›z.

Bölümümüz,  genel ‹ç Hastal›klar›’n›n yan› s›ra Hematoloji,  Gö¤üs Hastal›klar›,
Nefroloji, Endokrinoloji, Romatoloji ve Gastroenteroloji dallar›nda da hizmet vermektedir.

“Koruyucu Hekimlik” kapsam›nda her yafla, cinse ve flikâyete göre özel haz›rlanm›fl
check-up programlar› uygulamaktad›r.

Poliklinik ve Yatarak Tedavi Hizmetleri: fiikayetlere göre muayene ve tetkikler klini¤imiz
taraf›ndan yap›larak, koyulan teflhis ve hastal›¤›n durumuna göre tedavi edilmekte ya
da hasta ilgili branfla sevk edilerek tedavinin do¤ru yerde yap›lmas› sa¤lanmaktad›r.

“‹ç Hastal›klar› konusundaki tüm sorunlar›n›z için buraday›z”

Poliklinik ve Yatarak Tedavi Hizmetleri: fiikayetlere göre muayene
ve tetkikler klini¤imiz taraf›ndan yap›larak, koyulan teflhis ve hastal›¤›n durumuna
göre tedavi edilmekte ya da hasta ilgili branfla sevk edilerek tedavinin do¤ru yerde
yap›lmas› sa¤lanmaktad›r.

Bölümümüzün ilgi alan›na giren hastal›klar;
• Eklem ve ba¤›fl›kl›k sistemi hastal›klar›
• Mide, barsak ve karaci¤er hastal›klar›
• Kans›zl›k, demir eksikli¤i anemisi, vb.
• Enfeksiyon hastal›klar›
• Solunum yolu hastal›klar›
• Böbrek ve idrar yolu hastal›klar›
• Hormonal hastal›klar
• Tiroit hastal›klar› (Guatr)
• Hipertansiyon
• Diyabet (fleker hastal›¤›)
• Romatizmal hastal›klar (romatoit artrit, sistemik lupus editematozus,

ankilozan spondilit vb.)

Dahiliye Bölümümüz hakk›nda detayl› bilgi almak  için;

444 4 275


