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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.

Kalbinize iyi bak›n...

Kardiyoloji

444 4 275

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



Kardiyoloji

Kardiyoloji bölümümüz; kalp sa¤l›¤›n› korumak  ve kalp hastal›klar›n› teflhis ve tedavi
etme anlay›fl› ile hizmet sunmaktad›r. Efor testi, ekokardiyografi, holter gibi erken tan›
yöntemlerinden poliklinik hizmetlerine, koroner yo¤un bak›m ünitesinden kalp
kateterizasyonuna (anjiyografi, balon, stent) kadar her türlü kalp sorunu tedavi
edilmektedir.

Kardiyoloji Bölümümüzün hizmet alan›na giren hastal›klar;
• Kalp krizi
• Koroner arter hastal›¤›
• Kalp yetmezli¤i
• Kalp ritim ve ileti bozukluklar›
• Kalp kapa¤› hastal›klar›
• Aort damar hastal›klar›
• Hipertansiyon
• Hiperkolesterolemi
• Do¤umsal kalp hastal›klar›

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

Kardiyoloji Bölümümüz hakk›nda detayl› bilgi almak  için;

444 4 275

 Ekokardiyografi (EKO): Bu yöntemle kalp boflluklar›, kalp kapaklar›, kalbin
di¤er yap›lar› ve kas›lmas› ultrasonik olarak incelenmekte ve di¤er fonksiyonlar› ile
birlikte de¤erlendirilmektedir. Kalp hastal›klar›n›n teflhisinde EK0, hekimin muayenede
buldu¤u belirtiler ile birlikte de¤erlendirildi¤inde yard›mc› olur.

fiikayetlerinizi ertelemeyin!

Kardiyoloji Bölümümüzdeki uygulamalar›m›z;

 Kardiyak Check-up Ünitesi: Kalp hastal›klar›na ait risk faktörleri göz
önünde bulundurularak fizik muayene yap›lmakta ve uygulanan efor testi, ekokardiyografi
ve di¤er tahlil sonuçlar› ile hasta de¤erlendirilmektedir. Sonuçlar kalp hastal›¤› flüphesi
do¤uruyor ise daha ileri tetkikler planlanmakta ve tetkik sonucuna göre kesin tan›
konmaktad›r.

 Efor Testi Laboratuvar›: Efor testi, kalp damar hastal›¤› varl›¤›n›n
araflt›r›lmas›, bilinen kalp damar hastal›¤›nda tedavinin etkinli¤inin saptanmas›, eforla
beraber kalp at›fllar›nda düzensizli¤in tespit edilmesi, çeflitli kalp hastal›klar›nda
hastan›n efor yapabilme kapasitesinin araflt›r›lmas› ve sonucunda hipertansiyonda
eforun kan bas›nc›n›n üzerine etkilerinin tetkik edilmesi için baflvurulan bir testtir.

  Holter Laboratuvar› ve EKG: Kalp ritm ve ileti bozukluklar›n›n saptanmas›,
ritm bozukluklar›na yönelik tedavilerin de¤erlendirilmesi, sessiz koroner hastal›¤›n›n
araflt›r›lmas› amac›yla yap›lmaktad›r. Hastan›n 24 saat veya daha uzun süre ile
kaydedilmifl EKG’leri incelenerek, flikayetleri ile iliflkili ritm problemleri veya koroner
arter hastal›klar›n›n EKG bulgular› araflt›r›lmaktad›r.


