Radyoloji

Do¤ru teﬂhis için
etkin yöntemler...

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

444 4 275
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

hastaneler

acil sa¤l›k

evde sa¤l›k

www.medline.com.tr

Sa¤l›¤›n›z için.

Radyoloji

Radyoloji Bölümümüzde, diagnostik (tan›sal) radyolojik iﬂlemler yapmaktay›z.
Dijital radyoloji ve arﬂivleme sistemimiz PACS sayesinde, yap›lan tüm incelemelere
hastanenin her yerinden ulaﬂ›labilmektedir. Hastanemizde kullan›lan bu altyap›;
Röntgen, Bilgisayarl› Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR) ve Mamografi
çekimlerinin radyologlar›m›z taraf›ndan k›sa sürede görüntülenip, de¤erlendirilebilmesine
olanak sa¤lamaktad›r.

“Uzmanl›k ve teknolojik altyap›m›z ile tüm sorunlar›n›z
için buraday›z.”
Radyoloji bölümümüzdeki baz› uygulamalar;
Mamografi: Meme hastal›klar›n›n erken tan›s› için yap›lan görüntüleme
yöntemidir. Bu yöntem ile tarama ve tan› amaçl› mamografik incelemelerin yan› s›ra,
ultrason eﬂli¤inde meme iﬂaretlemesi gerçekleﬂtirilmektedir.
Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi: Ultrasonografi ile tüm
organlara yönelik yüksek çözünürlüklü incelemeler gerçekleﬂtirilmektedir. Bat›n içi
organlar, genital organlar, tiroid bezleri, meme dokusu, yumuﬂak dokular, kalça,
gebelik de¤erlendirmesi ultasonografi ile yap›lmaktad›r. Ayr›ca Doppler Ultrason ile
boyun, kol, bacak vb. atar ve toplardamarlar ve kan ak›m› ayr›nt›l› olarak
de¤erlendirilebilmektedir.

Spiral Bilgisayarl› Tomografi: BT bedenin herhangi bir bölümünün
ayr›nt›l› kesitsel görüntüsünü oluﬂturabilmekte olup, birçok hastal›¤›n tan›s›nda
kullan›labilmektedir. Direkt grafi ve ultrasonografi gibi di¤er görüntüleme yöntemlerinin
aç›¤a kavuﬂturamad›¤› durumlarda s›kl›kla kullan›lmaktad›r.
Radyoliji Departman›nda helikal teknolojiye sahip olup beyin, vertebra, toraks,
abdomen, kemik ve pelvik yap›lar gibi vücudun herhangi bir kesiminin spiral ya da
sequential taramas› yap›labilmektedir. Ayr›ca lezyonlar›n doku tan›s› için BT eﬂli¤inde
biyopsi ve giriﬂimsel iﬂlemler de yap›lmaktad›r.

Giriﬂimsel Radyoloji: “Giriﬂimsel Radyoloji” kavram›, radyolojik cihazlar
ile kesin tan›s› konulan hastalarda, yine bu cihazlar eﬂli¤inde yap›labilen bir dizi tedavi
edici iﬂlemi içermektedir. Cerrahinin uygulanamad›¤› durumlarda yap›labiliyor olmas›,
genel anestezi gerektirmemesi, komplikasyon oran›n›n düﬂük olmas›, bak›m kolayl›¤›
ve daha düﬂük maliyetli olmas› nedeniyle tercih edilmektedir.
Hastanemizde gerçekleﬂtirilen “Giriﬂimsel Radyolojik ‹ﬂlemler”;
• Kar›nda biriken s›v›lar›n boﬂalt›lmas› ve katater tak›lmas›
• Akci¤erde biriken s›v›lar›n boﬂalt›lmas› ve katater tak›lmas›
• Her türlü biyopsi iﬂlemleri (Tiroid biyopsi, meme lezyon iﬂaretleme,
meme biyopsi, toraks biyopsi, di¤er i¤ne biyopsileri)
• Böbrek kanallar›na katater tak›lmas›
• Safra yolu tümörlerinde biliyer drenaj ve stent iﬂlemleri
• Her türlü kist tedavisi, karaci¤er ve di¤er organlardan kist boﬂalt›m›
ve ablasyon tedavisi

Dijital Floroskopi: Floroskopi alt›nda, üroradyolojik tetkikler, histerosalpingografi
gibi ileri incelemeler yap›lmaktad›r.
Dijital Radyografi: Dijital radyografi sistemleri iﬂ ak›ﬂ›n› h›zland›ran, gereksiz
film tekrarlar›n› önleyen, böylece al›nan X - ›ﬂ›n› dozunu önemli ölçüde azaltan
sistemlerdir. Hastadan al›nan görüntüler h›zl› bir ﬂekilde de¤erlendirme noktalar›na
gönderilebilir ve görüntülerin saklanmas› kolay ve etkindir.
Manyetik Rezonans (MR):
•

•
•
•
•
•

Beyin, göz, iç kulak ve kulak yap›lar›, hipofiz, çene eklemi, beyin
atardamar ve toplardamar sistemleri gibi kafa bölgesine yönelik
incelemeler
Boyun yap›s›, g›rtlak, yutak, tükrük bezleri, dil ve çevre yap›lar›
Akci¤erler, kalp ve kalple iliﬂkili büyük damarlar
Kar›n içi organlar, alt kar›n bölgesi
Boyun, s›rt ve bel bölgesi omurga patolojileri
Omuz, kol, dirsek, el bile¤i, el, kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bile¤i ve
ayak gibi uzuvlar›n ve eklemlerin de¤erlendirilmesi gibi standart
incelemeleri

ﬁikayetlerinizi ertelemeyin!

Radyoloji Bölümümüz hakk›nda detayl› bilgi almak için;
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