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Sa¤lam bir ad›m at›n...

Ortopedi ve Travmatoloji

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

sahiplerinin hizmetindeyiz.

444 4 275

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



Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümümüzde;  kas ve iskelet sisteminde geliflen hastal›klar›n
tan› ve tedavisini gerçeklefltirilmektedir.

Modern tedavi yöntemlerini kullanarak hastalar›m›z› mümkün olan en k›sa sürede
sa¤l›kl› olarak günlük yaflamlar›na döndürmeyi amaçl›yoruz.

Bölümümüzde, kireçlenmeler, eklem bozukluklar›, bel ve boyun f›t›klar›, k›r›k ve
ç›k›klar, enfeksiyonlar, bel kaymalar› ve dejeneratif omurga problemleri, di¤er birimler
ile iflbirli¤i içinde tedavi edilmektedir.

Acil Bölümümüz, travma durumlar›nda hastalar›m›za müdahale edebilecek ekipmanlara
sahiptir.

“Kas ve iskelet sistemi ile ilgili tüm sorunlar›n›z için buraday›z “

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümümüz hakk›nda detayl› bilgi almak  için;
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fiikayetlerinizi ertelemeyin!

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümümüzdeki uygulamalar;

 K›r›k Cerrahisi:  Kemik k›r›klar›nda tedavinin amac›, vücut bütünlü¤ü sa¤lan›rken
fonksiyonun geri kazan›lmas›d›r. Temel olarak kemik k›r›klar› alç› ile tespit ya da
cerrahi ile tespit yöntemleri kullan›larak tedavi edilir. Cerrahi tespit yöntemleri olarak
kullan›lan materyallerden baz›lar› flunlard›r;
• T›bbi çelik plak-vidalar
• Titanyum kilitli plak-vidalar
• ‹ntramedüller çiviler
• Tek tarafl› veya çember fleklinde eksternal fiksatörler (ilizarof)

Klini¤imizde yap›lan k›r›k ameliyatlar›;
• Bel ve boyun omurga k›r›klar›
• Kalça kemi¤i k›r›klar›
• Alt ve üst ekstremite k›r›klar›
• Karmafl›k eklem çevresi k›r›klar› (diz, dirsek, omuz)
• El bile¤i ve ayak bile¤i k›r›klar›
• Çoçukluk dönemi dirsek k›r›klar›

 Protez Cerrahisi:  Kalça ve diz protezleri, protez enfeksiyonu ve gevflemelerde
revizyon ameliyatlar› gerçeklefltirilmektedir. Protez uygulamalar›nda, cilt kesileri
olabilecek en küçük boyuta indirilerek, yumuflak dokuya minimum hasar verilmesi
hedeflenmektedir. Böylece hasta k›sa sürede eski sa¤l›¤›na kavuflur.

 Artroskopi: Omuz, kalça, diz, ayak bile¤i ve di¤er büyük eklem bozukluklar›
artroskopik yöntem ile kapal› olarak tedavi edilmektedir.  Tüm spor yaralanmalar›nda
artroskopi yöntemi uygulanabilmektedir.
• Lateral patellar kompresyon sendromu
• Tekrarlayan diz kapa¤› ç›k›klar›
• K›k›rdak y›rt›klar›
• Ön ve arka çapraz ba¤ y›rt›klar›
• Osteokondral defektler

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümümüzün hizmet alan›na
giren hastal›klar;
• K›r›k ve ç›k›klar
• Kireçlenmeler (Kalça ve diz total protezleri)
• Adale, tendon ve ba¤ y›rt›klar›
• Spor yaralanmalar›
• Menisküs y›rt›klar›
• Yürümede bozukluklar ve do¤umsal flekil bozukluklar›

        • Do¤ufltan kalça ç›k›¤›
          • Çarp›k ayak

        • Kol felci
         • Düztabanl›k

        • Çarp›k bacak
• Spastik flekil bozukluklar›
• Çocuk felcine ba¤l› flekil bozukluklar›
• Kemik erimesi (osteoporoz) ve buna ba¤l› olarak meydana gelen
      k›r›klar
• Omurga (boyun, s›rt, bel) rahats›zl›klar›, flekil bozukluklar› ve 

yaralanmalar›
• Romatizmal hastal›klar ve buna ba¤l› flekil bozukluklar›n›n cerrahi
      tedavisi
• Kronik, iyileflmeyen t›rnak batmalar›
• Kronik a¤r›


