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Açılışımızdan bugüne kadar desteklerini esirgemeyen sağlık hizmeti sunumunda ki kalitemizi
yükseltmekte en büyük unsur olan Akşehir, Ilgın, Tuzlukçu, Yunak, Çeltik, Kadınhanı, Yalvaç,
Şarkîkaraağaç, Gelendost, Sultandağı, Çay ve Bolvadin ilçelerinden hastanemizi tercih eden hasta
ve hasta yakınlarına teşekkür ediyoruz.

815 KİŞİLİK BÜYÜK BİR AİLEYİZ

2015 yılı Ekim ayında faaliyetine başlayan hastanemizde en az 1 defa muayene olmuş hasta
sayısında henüz ikinci yılımızı doldurmadan 105 bin farklı hastanın muayene ve tedavisini
üstlendik.

Akşehir ve Afyon hastaneleriyle Akşehir, Afyon, Konya, Eskişehir, Isparta, Uşak ve Kütahya’nın ilçelerini de kapsayan
geniş bir alanda hizmet veren PARKHAYAT Grubu, sağlık sektöründe bölgesinin çekim merkezi haline gelmiştir.

Akşehir ve yakın bölgelerde yaşayan 400,000’i aşkın kişi için en kolay ulaşabilecekleri, tam
donanımlı bir özel hastane konumundaki hastanemiz de 32’si hekim olmak üzere 255 çalışan ile
yüksek standartlarda hizmet vermekteyiz.

ACİL SERVİSİMİZDE
HASTA KABULÜ

Op. Dr. Mustfa Fahri Yurtgün
Ortopedi ve Travmatoloji

Sağlık camiasında 815 kişilik büyük, saygın bir aile olan PARKHAYAT Grubu, 2 Hastane, 2 Okul ve 2 Tıp Merkezi ile
Akşehir ve Afyon’da yüksek sorumluluk ve deneyimle hizmetlerini sürdürüyor.

SAĞLIĞIN GÜVENİLİR ADRESİ

HEDEF ULUSAL MARKA OLMAK
Ulusal bir marka haline gelmeyi hedefleyen PARKHAYAT Grubu; bu doğrultuda, her alanda kaliteli ve güvenilir sağlık
hizmeti verebilmek için tıp dünyasındaki tüm yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip edip, gereken yatırımları
gecikmeksizin gerçekleştirerek ileri teknoloji tıbbi cihazları hızla bünyesine kazandırmaktadır.

Özel, devlet ve üniversite hastanelerinde acil servise başvuran hastaların kabulü ve
hastalık sınıflandırması kırmızı veya yeşil alan olarak değerlendirilmektedir. Hastanemize
başvuran ve yapılan muayene sonrası Kırmızı Alan (Acil Hal) olarak değerlendirilen
hastalarımızdan hiçbir fark ücreti alınmamaktadır. Şikâyetleri ve muayene bulguları Yeşil
Alan (Hafif Rahatsızlıklar) kapsamında değerlendirilen hastalarımızdan cüzi miktarda fark
ücreti alınmaktadır.

KIRMIZI ALAN MUAYENESİ (ACİL HAL)
Hekim muayenesi sonrası Kırmızı Alan (Acil hal) olarak
değerlendirilen
hastalarımızdan
hiçbir
fark
ücreti
alınmamaktadır.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Acil
Halin tanımı; Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri
durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat
içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi
müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli
halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme
riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır.

Uzm. Dr. Mehmet Soysal
Psikiyatri

YEŞİL ALAN MUAYENESİ (HAFİF RAHATSIZLIKLAR)
Şikâyetleri ve muayene bulguları hekim tarafından Yeşil Alan ( Hafif Rahatsızlıklar ) kapsamında
değerlendirilen hastalarımızdan; muayenelerde ve reçete yazımlarında fark ücreti
alınmamaktadır. Yeşil alan muayenelerinde tanı, teşhis ve tedavi için yapılan tahlil, tetkik,
enjeksiyon, pansuman, serum, müşahede altında tutma v.b işlemler için bir defaya mahsus cüzi
miktarda fark ücreti alınmaktadır.
Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki
Tebliğde Yeşil Alanın tanımı; “Ayaktan başvuran, genel durumu itibariyle stabil olan ve ayaktan
tedavisi sağlanabilecek basit sağlık sorunları bulunan hastalar (Yüksek risk taşımayan ve hafif
derecedeki her türlü ağrı, aktif yakınması olmayan düşük riskli hastalık öyküsü, genel durumu
ve hayati bulguları stabil olan hastada her türlü basit belirti, basit yaralar-küçük sıyrıklar, dikiş
gerektirmeyen basit kesiler, kronik belirtileri olan ve genel durumu iyi olan davranışsal ve
psikolojik bozukluklar)” şeklinde tanımlanmıştır.

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
TOTAL DİZ ve KALÇA PROTEZİ
Uzm. Dr. Ercan Çelik
Radyoloji

Uzm. Dr. Ramazan Kocabaş
Biyokimya

Dt. Kürşat Ertan

Op. Dr. Mustafa Fahri Yurtgün
Ortopedi ve Travmatoloji

Total diz ve kalça protezi işlemi, aşınmış olan eklem yüzlerinin, metal ve polietilenden imal
edilen, ağrısız eklem hareketi için tasarlanmış özel parçalar ile kaplanarak yapay bir eklem
oluşturulmasıdır.
Total diz ve kalça protezi kimler için uygundur ?

Dr. Fikret Taşyürek
Acil Servis
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Akşehir Hastanesi

Dr. Alican Ünal
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İstasyon Mah. İstasyon Cad. No:119 AKŞEHİR

0 332 310 10 10

İstirahat, ilaçlar, fizik tedavi yöntemleri, baston kullanımı ve eklem içi enjeksiyonlar gibi tedavi yöntemleri uygulanmış olmasına rağmen diz ve
kalça ağrıları kontrol edilemeyen, yürüme, merdiven çıkma gibi günlük yaşam aktiviteleri ileri derecede kısıtlanmış ve eklem kıkırdağında ileri
harabiyet olan hastalarda total diz veya kalça protezi uygundur.
Hastanın 60-80 yaşları arasında olması tercih edilir, ancak romatoidartrit ve osteonekroz gibi bazı özel durumlarda daha erken yaşlarda da
protez yapılabilir. Travma sonrası gelişmiş artrit, romatoidartrit, osteonekroz ve femur boyun kırıklarının tedavisinde daha erken yaşlarda da total
kalça protezi yapılabilir.

Dr. Yüksel Yılmazer
Acil Servis
0 332 310 10 20
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Akşehir Hastanesi
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Merkezi

TİROİD NODÜLLERİ

HİSTEREKTOMİ (Rahim Alınması)
Histerektomi (rahim alınması), rahimin vücut dışına alınması ameliyatıdır. Histerektomi (rahim alınması)
ameliyatları en sık anormal rahim kanamaları, myomlar, endometriozis (çikolata kistleri), rahim sarkmaları,
endometrial hiperplaziler, karın içi yapışıklık ve enfeksiyonlar ile cerrahi olarak çıkartılabilecek kanserlerde
uygulanmaktadır.

Op. Dr. Yunus Yıldız

Op. Dr. Hicran Kanat

Op. Dr. Seyit Ali Köse

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum

İç Hastalıkları (Dahiliye) Kliniği

Bu ameliyat abdominal (açık yöntem), vajinal (alttan) ve laparoskopik (kapalı) olarak yapılabilmektedir.
Açık yöntem diğer yöntemlerin avantajları nedeniyle son seçenek olarak hastalara sunulmalıdır. Vajinal
histerektomi rahim sarkması olan hastalarda en uygun seçenek olarak görülmektedir.

Kapalı yöntem rahim alınması ameliyatının avantajları :
Büyük cilt kesilerine gerek kalmaması
Daha az kan kaybı
Daha az ağrı ve ilaç tedavisi
Çok daha küçük yara izi
Daha kısa hastane yatış süresi

Tiroid bezi, boyun önde soluk borusunun üzerine yerleşmiş, soluk borusunu sağlı
sollu saran ve gırtlağın (adem elması) altına doğru yerleşmiş bir bezdir (Resim 1A).
Tiroid bezinin yapısal ve fonksiyonel birçok hastalığı vardır. Bunlardan biri de
nodüllü guatr hastalığıdır. Tiroidnodülütiroid bezinde yer kaplayarak, normal tiroid
bezinden kıvam olarak ve radyolojik (Ultrason gibi) olarak ayırt edilebilen yuvarlak
veya oval lezyonlara denir (Resim 1B). Nodül oluşumunun toplumdaki en sık nedeni
iyot eksikliğidir.
Tiroidnodülleri yaşla beraber artmakla birlikte, toplumda her 3 kişiden birinde
rastladığımız sık görülen bir hastalıktır. Hastalar boyun ön bölgesinde şişlik ve ağrı
yakınması ile hekime başvurabilirler ancak genellikle herhangi bir belirti ve şikayete
yol açmadan farklı nedenlerle hekime giden hastalarda saptanabilmektedir. Bazen
de tiroid nodülleri belirgin olarak büyüyerek boyun ön bölgesinde şişlik şikayeti ile
veya bu nodülün soluk borusuna bası yapması sonucu hastalar nefes darlığı ve
boğulma hissi ile hekime başvururlar. Tiroid nodülü olan kişilerde genellikle nodül
sayısı birden fazladır. Nodüllerin %95’i iyi huylu olmasına karşın %5’i kanser riski
taşımaktadır. Tiroit nodülü olan hastada öncelikli yaklaşımımız %5 olan kanser
riskini dışlamak veya tespit etmektir. Bu noktada bize en iyi yol gösterici tetkik tiroit
ultrasonu ve tiroit biyopsisidir. Nodüllerin boyutları ve şekilleri değişkenlik gösterir.
Nodüllerin yapısını ve boyutunu en iyi ultrason değerlendirir. Bu sayede hangi
nodüllerin takip edileceği, hangi nodüllerin biyopsi yapılacağına tiroit ultrasonu ile
karar veririz.

Hastanemizde rahim alma ve diğer kadın hastalıkları ile ilgili ameliyatların tümü laparoskopik (kapalı) yöntem ile gerçekleştirilmektedir.

Uzm. Dr. Yusuf Karadeniz

İç Hastalıkları (Dahiliye)

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Tiroid nodülleri genellikle herhangi bir şikayete yol açmadığından
çoğu zaman fark edilememektedir. Bu kadar sık rastladığımız bu
hastalığı fark edebilmenin en iyi yolu bu açıdan hastaların
değerlendirilip muayene edilmesidir. Bilinen nodüllü guatr
hastalarının düzenli takip edilmesi gerekir. Ailede tiroid kanseri
öyküsü olan, herhangi bir nedenle radyasyona maruz kalan veya
boyun ön bölgesinde şişlik şikayeti olanların mutlak surette
dahiliye uzmanına başvurarak değerlendirilmesini öneriyoruz.

Anomali Taraması (Detaylı Utrason)

Prenses Doğum (Epidural Anestezi)

Epidural analjezi; anne adayının normal doğum öncesinde bel kısmında omurga aralığından bir kateter yardımıyla anestezik madde verilerek belden aşağısında ağrının
hissedilmesini engelleyen bir işlemdir.
Sezaryen ile doğumda normal doğumda kullanılan yönteme benzer olarak "spinal anestezi" yapılır. Sezaryen ile doğum da epidural analjezi yada kombine
epidural-spinal yöntemde uygulanabilir. Anne sezaryen sırasında vücudunun alt kısmı ile ilgili hiç ağrı duymaz. Anne bebeğini operasyon sırasında doğar doğmaz
görebilir.
Normal doğumda rahim ağzı açıklığı yaklaşık 4 cm olduğunda ve anne sancıları düzenli oluşmaya başladığında işlem
uygulanmalıdır.
Uygulama sırasında anne belini dışarıya çıkaracak şekilde oturur. İşlemin yapılacağı bölge antiseptik solüsyonla
temizlenir ve lokal anestezi ile uyuşturulur. Daha sonra çok ince özel bir iğne ile bel bölgesinden omurilikteki epidural
aralığa ilaç verilir. Normal doğumda uygulanan epidural anestezide sezaryendeki epidural anesteziye göre daha az
ilaç verilir bu sayede anne bacaklarını da hareket ettirebilir. Sezaryende ise bacaklarını hareket ettiremez. İşlem
sonrası nadiren geçici başağrısı olabilir. İdrar yapmada geçici bir zorluk olabilir.

Uzm. Dr. Ercan Çelik
Radyoloji

General Electric Voluson P8 Ultrason Cihazımız ile Radyoloji
Uzmanımız tarafından hastanemizde anomali (detaylı ultrason)
taraması yapılmaktadır.

Detaylı Ultrason Neden Önemli;
Doğumsal anomalilerin prenatal (doğum öncesi) dönemde yakalanmasında en önemli tarama aracı
fetal anomali taraması denilen ayrıntılı ultrason tetkikidir.
Anne karnındaki bebeğe 10’ncu haftadan sonra fetüs ismi verilir. Fetusun ultrasonla incelenmesi
işlemi gebelik boyunca defalarca yapılmaktadır. Gebeliği takip eden kadın doğum uzmanları genel
olarak bebeğin büyümesini takip ederler. Ayrıca acil müdahale gerektiren bir durum olup
olmadığına bakarlar.

Ağrısız doğumda annenin ağrıları azaldığı ve düzgün nefes alıp vermeye başladığı için bebeğe giden oksijen miktarı
da artar. Bebek doğduğunda daha canlı ve hareketli olur.

Gebeliğin 18 ile 23’üncü haftaları arasında mümkünse 20’inci haftada oldukça detaylı bir ultrason
incelemesi ve anomali taraması yapılmaktadır. Bu tetkikin doktorlar ve gebeler arasında, renkli

Tekniğine uygun olarak yapıldığında ağrısız doğumun anneye hiçbir zararı yoktur. Aksine anne ağrı hissetmediği için
doğum sırasında hırpalanmaz, yorgun düşmez. Bebek doğarken uterus kasılmalarıyla birlikte nefesini tutup ıkınarak
bizzat kendiside doğuma yardımcı olur. Doğumdan sonra da en kısa zamanda bebeğine bakacak hale gelir.

ultrason, detaylı ultrason, ikinci düzey ultrason, 4 boyutlu ultrason, 4 boyutlu renkli ultrason, büyük
ultrason, anomali taraması, organ taraması gibi birçok ismi bulunsa da resmi olarak ismi “12 hafta
üzeri gebelik (ayrıntılı inceleme)” olarak, Türk Tabipler Birliği tarafından belirlenmiştir.
Anomali taraması diye de bilinen incelemede, fetüs yani anne karnındaki bebek, baştan ayağa

Kulak-Burun-Boğaz Kliniği

kadar incelenir. Herhangi bir anormalliğin olup olmadığı aranır. Genelde tetkikler normal sonuçlanır.
Bu taramanın olumlu sonucu bebeğin çok büyük bir ihtimalle sağlıklı olduğunu düşündürür.

Meme kitlelerinin tanısında en sık kullanılan yöntem: Tru-Cut Biyopsi

HORLAMA ve CERRAHİ YAKLAŞIMLAR

Kulak - Burun - Boğaz

Uzm. Dr. Batuhan Erdoğdu

Radyoloji Kliniği

Kısa sürede normal hayata dönme

Op. Dr. Selçuk Sevinç

Ailede tiroit kanseri varlığında ve boyun bölgesine herhangi bir
nedenle radyasyona maruz kalmış kişilerde mevcut olan tiroit
nodülünün kanser olma ihtimali artmaktadır. Bu gibi aile öyküsü
ve radyasyon maruziyeti olan kişilere kanser varlığının dışlanması
için mutlaka ince iğne ile biyopsi yapılmalıdır. Ayrıca yukarıda
bahsettiğimiz ultrason bulguları kanser açısından riskli olanlara
da mutlaka ince iğne ile biyopsi yapılmalıdır. Yapılan biyopsi
neticesine göre sonuç kanser açısından riskli gelirse hastanın
tiroit bezi ameliyat ile alınır. Biyopsi neticesi normal (iyi huylu)
gelirse hasta düzenli aralıklarla takip edilir.

Horlama ve uyku apnesi uyku esnasında hava
yollarındaki daralmaya bağlı oluşan sağlık sorunudur.
Horlama, üst hava yollarındaki daralma ve doku
gevşemesine bağlı olarak ortaya çıkan vibratuar sestir.

Tru cut biyopsi (kesici iğne biyopsisi), meme hastalıklarının tanısında kullanılır. Güvenilir olduğu açıktır ve ameliyat yapılmadan önce kullanılabilecek yöntemin ilki olduğu belirtilmiştir.
Mammografi ve meme ultrasonunda görülen değişikliğin iyi huylu mu yoksa kanserli bir gelişme mi olduğuna karar verilemeyebilir. Bu tür şüpheli kitlelerin değerlendirilmesinde ultrason
rehberliğinde yapılan biyopsi işlemi cerrahi bir işleme ve radyasyona maruz kalınmadan yapıldığı için önemlidir. Genelde üç veya dört örnek alınır. Alınan doku örnekleri uygun şartlar sağlanarak
patoloji merkezine gönderilir.
Bu yöntem deneyimli kişiler tarafından yapılırsa doğruluk oranı yaklaşık yüzde 85-95 olan sonuçlar alınabilir.

Uyku apnesi; kabaca horlamanın bir sonraki aşaması olarak anlatılabilir. Yani hava yollarındaki gevşeklik

Tru-cut biyopsi, meme kitlelerinin tanısında en sık tercih edilen biyopsi yöntemidir.

ve kapanma arttıkça solunum durmaları ortaya çıkar. Bu durumda eğer 10 saniyeden fazla durma olursa

Biopsi işlemi sırasında hasta uyanıktır. Çoğunlukla hiç rahatsızlık hissedilmez ve genellikle de işlem yarım saat içinde tamamlanmış olur. İşlem bitince iğnenin girdiği yere baskı ve soğuk uygulanır.

'obstruktif uyku apnesi' olarak adlandırılır.

Hastalar aynı gün, günlük aktivitesine geri döner.

Horlama ve uyku apnesi rahatsızlıklarında probleme sebep olan hava yolu tıkanması çoğunlukla tek bir

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi

bölgede olmayıp aynı anda farklı anatomik bölgelerde farklı derecelerde problem bulunabilmektedir
Özellikle boynu kısa ve kalın olan, alt çenesi geride olan, bademcikleri iri olan, yumuşak damağı ve

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Avantajları

Biyopsi bir doku ya da organdan hastalık tanısı koymak için küçük bir parça alınmasıdır. İğne

İstenilen sonuç bir kaç dakika içinde alınmaktadır.

biyopsisi organlardaki şüpheli kitlelerden iğneyle aspire ederek doku alınması işlemidir. Sıklıkla

Kanama, morarma ağrı gibi istenmeyen sonuçlar uygulanan bu yöntem ile yok denecek kadar

tiroid ve meme gibi organlara uygulanmaktadır. Uygulama radyoloji kliniğinde Renkli Doppler

az olmaktadır.

Alkol kullanımı kaslarda gevşemeye neden olarak horlama ve apnenin artmasını

Ultrasonla yapılmaktadır. Ağrısız bir girişim olup dıştan yüzeyel lokal anestezi (sınırlı uyuşturma)

İnce iğne aspirasyon yöntemi ile iğne ucunun çok ince olmasından dolayı cilt üzerinde kesik

sağlar.

ile ultrasonografi belirlenen en büyük nodüle veya ultrasonografi işlemi esnasında saptanan

açılmamaktadır.

kısatılması ameliyatı, bademcik ve geniz eti ameliyatı gibi seçenekleri hastalarımıza sunarak uygun

Sırtüstü uyumak gevşeyen kasların ve dil kökünün arkaya kaymasına neden

çapına bakılmaksızın kanser şüphesi taşıyan tüm nodüllere uygulanır.

tedaviyi planlamaktayız.

olarak üst hava yolunu daraltır.

İnce iğne biyopsisi ile yapılan operasyonlarda tümörün diğer dokulara yayılması önlenmektedir.

Çocuklarda ise horlama daha çok bademciklerin büyüklüğü ve geniz etinin tıkayıcı etkisi ile olmaktadır.

Sigara kullanımı hava yollarında ödeme neden olarak horlamanın şiddetini

İğne biyopsisi Ultrasonografi ve MR rehberliğinde uygulandığından hekim ve hasta için

arttırır.

radyasyon içermemesi ve konforlu bir yöntem olması dolayısı ile tercih edilmektedir.

küçük dili sarkık olan, burunda tıkanıklığa sebep olan kıkırdak eğriliği ya da burun eti büyümesi olan
hastalarda ortaya çıkar yani hava yolu daraldıkça horlama ve uyku apnesi ortaya çıkar. Hastanemiz
olarak horlama şikayeti olan hastalara öncelikli olarak tam bir K.B.B. muayenesi ve endoskopik inceme
uygulamaktayız. Sonrasında hastadaki problemin kaynağına yönelik burun kıkırdağı eğriği ameliyatı,
sinüzit ameliyatı, burun etlerine, küçük dile, yumuşak damağa radyofrekans uygulaması, küçük dilin

Bu problemlerin cerrahi ile çözülmesi sonrasında, hastada hızlı ve etkili sonuçlar alınmaktadır.
O nl i ne R ANDEVU
w w w. p a r k h a y a t . c o m

Özel

Akşehir Hastanesi

Horlamayı azaltmak için kişisel önlemler ilk aşamada çok önemlidir:
Kilo fazlalığı horlamayı arttıran sebeplerin başında gelir.
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Özel

Akşehir Hastanesi

İstasyon Mah. İstasyon Cad. No:119 AKŞEHİR

İnce iğne aspirasyon yapılabilen organlar:
Tiroid

Meme

Skrotal (testis)

Paratiroid

Lenf Bezi

Diğer yüzeyel organ veya bölgeler

Tükrük Bezi
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