
Özel Medline Adana Hastanesi

Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvar› No:234  01360 Çukurova Adana
T: 0322 455 25 50 F: 0322 248 25 55

ADANA • ANTALYA • AYDIN • ESK‹fiEH‹R • KONYA • KÜTAHYA
‹STANBUL MERKEZ

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

sahiplerinin hizmetindeyiz.

Her yafltan kad›n›n,
hayat›n›n her döneminde...

Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um

444 4 275

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



Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Bölümümüzde amac›m›z; hastal›klar henüz ortaya
ç›kmadan, erken teflhis ve koruyucu hekimlik uygulamalar›n› kullanarak, düzenli
tarama testleri ve rutin y›ll›k kontrollerle sa¤l›kl› bir yaflam sa¤lamakt›r.

Koruyucu hekimlik uygulamalar›n›n yan› s›ra, ergen dönemden menopoza kadar,
kad›nlar›m›z›n her yafl döneminde karfl›laflabilece¤i sorunlara karfl› tedavinin sa¤lanmas›
amaçlanmaktad›r.

“Kad›n Sa¤l›¤› konusundaki tüm sorunlar›n›z için buraday›z “

Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um

Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Bölümümüzün hizmet alan›na
giren hastal›klar;

 Do¤um: Gebeli¤in bafllad›¤› andan do¤umun gerçekleflmesine kadar geçen
       süreçte, anne aday›na tüm tan› ve tedavi hizmetleri verilmesi
• Gebelik dönemi kontrol ve ultrasonografik incelemeler
• Gebelik dönemi tan›ya yönelik testler

        • ‹kili test, üçlü test
        • fieker tarama testi (25 yafl üstü)
        • Ense kal›nl›¤› ölçümü

• Ço¤ul gebelikler
• Gebelik öncesi çiftlere dan›flmanl›k
• Normal ve sezaryen do¤um
• Do¤um sonras› bak›m ve destek hizmetleri
• Gebelik sonland›r›lmas›, Küretaj
• D›fl gebelik
• K›s›rl›k tetkik ve tedavisi
• Afl›lama
• Histereskopi

 Yüksek Riskli Gebelikler (Maternal Fetal T›p):  Gebelik s›ras›nda
hem anne, hem de bebek gelifliminde oluflabilecek sorunlar›n teflhis ve tedavisini
kapsamaktad›r. Anne karn›nda bebeklerde rastlanabilecek genetik ve do¤umsal
anomalilerin tespiti (amniyosentez vb.) için tüm incelemeler; ikili test, (fetal ense
kal›nl›¤› ölçümü), dörtlü test, fleker tarama testi, servikal uzunluk ölçümü, fetal
monitörizasyon (NST) yap›lmas›.

fiikayetlerinizi ertelemeyin!

Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Bölümümüz hakk›nda detayl› bilgi almak  için;

444 4 275

 Kad›n Hastal›klar›: Her yafltan kad›n›n jinekolojik flikayetlerinin tan› ve 
tedavisi gerçeklefltirilir.

• Pediatrik ve adolesan jinekolojisi
• Menstruel (Adet Düzeni) bozukluklar, fliddetli ve kronik kas›k a¤r›lar›
• Tümör, Myom ve Kistler
• ‹ltihabi hastal›klar
• Ürojinekolojik flikayetler (idrar kaç›rma, s›k idrara ç›kma vb.)
• Menopoz ve Osteoporoz
• Cinsel yolla bulaflan hastal›klar
• Pap Smear, mamografi ve di¤er erken tan› testleri
• Laparoskopik tüpligasyon ve cerrahi
• Aile planlamas› ve dan›flmanl›k


