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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.

Uzmanl›k ve yak›n ilgi
bir arada...

Genel Cerrahi

444 4 275

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



Genel Cerrahi

Genel Cerrahi bölümümüz 24 saat ve çeflitli alt branfllarda hizmet vermektedir.

Hastanemiz bünyesindeki laboratuvarlar, radyoloji ünitesi, operasyon öncesi tan› ve
ileri tetkik çal›flmalar› ile operasyon sonras› kontrol ve takip ifllemlerini
gerçeklefltirilmektedir.

Acil cerrahi ekibimiz, her türlü yumuflak doku travmas›, apandisit, safra yollar›,
pankreas, meme, mide ve ba¤›rsak iltihab› hastal›klar› gibi rahats›zl›klar›n›z›n tedavisinde
destek olabilmektedir.

Klasik cerrahi yöntem ve tedavilerinin yan› s›ra, “Laparoskopik (kapal›) cerrahi”yi,
hastanemizde baflta safra kesesi tafl› ameliyatlar› olmak üzere, mide f›t›¤› ve ona ba¤l›
reflü hastal›¤›, apandisit ve kas›k f›t›¤› hastal›klar›n›n tedavisinde de uygulamaktay›z.

Anal bölge hastal›klar›nda (hemoroid, anal fissür ve fistül) lazer yöntemi kullan›lmaktad›r.
Lazer ile yap›lan ameliyatlarda hastalar ayn› gün sosyal yaflamlar›na geri
dönebilmektedirler.

“Tüm cerrahi sorunlar›n›z için buraday›z”

Genel Cerrahi Bölümümüz hakk›nda detayl› bilgi almak  için;
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Genel Cerrahi Bölümümüzün hizmet alan›na giren hastal›klar;

• Ameliyat sonras› oluflan f›t›klar
• Anorektal hastal›klar (tümörler, hemoroit, anal fissür-fistül)
• Ba¤›rsak t›kanmalar›, kolon-rektum tümörleri ve iltihabi hastal›klar›
• Karaci¤erin iyi ve kötü huylu tümörleri ve kistleri
• Kar›n duvar› ve kas›k f›t›klar›
• Meme kanseri ve memenin iyi huylu tümörleri
• Mide kanseri
• Pankreas kist ve tümörleri
• Safra kesesi ve yollar›ndaki tafl ve tümörler
• Tiroit bezi hastal›klar› (Guatr, Hipotiroidi)
• Biyopsiler
• T›kanma sar›l›klar›
• Travmalar ve acil cerrahi (apandisit vb.)
• ‹nce ba¤›rsa¤›n cerrahi hastal›klar›
• Çeflitli yumuflak doku enfeksiyonlar›
• Dalak hastal›klar›
• Akut ve kronik pankreatitler
• Yan›k tedavisi ve cerrahisi
• Di¤er cerrahi müdahaleler (sünnet, t›rnak batmas› vb.)
• Laparoskopik tüm operasyonlar

fiikayetlerinizi ertelemeyin!


