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Yumurtalık-Rahim Kanseri 
Baş-Boyun Kanseri
Bağırsak Kanserleri
Böbrek-Mesane Kanserleri
Malign Melanom  

Pankreas Kanseri
Karaciğer Kanseri

 Hastanemizin Medikal Onkoloji Merkezi’nde 
kanser tanısı almış hastalarımızın takip ve tedavileri bir ekip 
tarafından planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu ekipte 
medikal onkoloji uzmanı yanında ilgili Cerrahi Uzmanlar, 
Radyasyon Onkolojisi Hekimi, Radyoloji Uzmanı, 
Kemoterapi Hemşiresi, Onkoloji konusunda deneyimli 
Psikolog, Diyet ve Beslenme Uzmanı’nın da bulunduğu bir 
heyet yer almaktadır. 

Obezite Cerrahisi
Onkolojik Cerrahi (Mide - Kalın Bağırsak)
Appendektomi (Apandisit)
Single Port (Tek Delik) Appendektomi
Inguinal Herni (Kasık Fıtığı)
Kolesistektomi (Safra Kesesi)
Single Port (Tek Delik) Kolesistektomi
Mide Fıtığı ve Reflü Cerrahisi
Karaciğer Cerrahisi
Splenektomi (Dalak Cerrahisi)

 PARKHAYAT Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ilgi alanın 
genişliği nedeni ile birçok branş ile işbirliği içinde ve eş zamanlı 
olarak çalışmaktadır. En güncel cerrahi metotların planlanıp 
uygulandığı kliniğimizde vücuttaki sistemik ve lokal sorunların 
cerrahi uygulamalarla tedavisi yanında yara tedavisi, yara iyileşmesi, 
yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi konuları da içeren 
ileri cerrahi uygulamalarının tamamı yapılabilmektedir.

 PARKHAYAT Afyon Hastanesi Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi, doğum esnasında ya da doğumdan 
sonraki yıllarda herhangi bir nedenden dolayı ortaya çıkan, 
bireylerin yaşam kalitesine olumsuz yönde etki eden fonksiyon 
ve hareket kayıplarının, ortadan kaldırılması ya da en aza 
indirgenebilmesi için özel tedavi programları uygulamaktadır. 
PARKHAYAT Afyon Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji bölümü gibi diğer 
birimlerle de ortak bir şekilde çalışmaktadır.

Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi

Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi

Akciğer Kanseri
Prostat Kanseri
Meme Kanseri
Mide Kanserleri
Tiroid Kanseri
Testis Kanseri
Beyin Tümörleri

Akıllı Lens 
Uygulaması

Kişiye Özel
Beslenme

Onların Sağlığı 
Sizin Mutluluğunuz 

Onkolojik Cerrahi’de
Laparoskopi rahatlığı

(Kapalı Cerrahi)



Akıllı mercek uygulaması, katarakt gelişmiş gözlerde göz içine 
takılan lens cerrahisidir. Bu uygulama ile göz içine takılan 
mercek yeni teknolojiler ile hem yakın hem ara mesafe 
(bilgisayar mesafesi) hem de uzak mesafeyi gösterecek şekilde 
üretilmiştir. Yeni nesil çok odaklı merceklerde görüntü üç 
odaklı olacak şekildedir. Bu nedenle bu lens uygulaması halk 
arasında akıllı lens uygulaması olarak yayılmıştır. Günümüz 
modern katarakt cerrahisinde hedef hastanın kataraktının 
ortadan kaldırılarak tedavi edilmesi yanında hastanın mevcut 
kırma kusurlarının da giderilmesi ve gözlük bağımlısı olmadan 
hem uzak hem de yakını görebilmesidir.

Akıllı Lens Uygulaması 
sayesinde Katarakt ile birlikte
Yakın ve Uzak gözlüklerinizden
kurtulun..
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Bizi takip edebilirsiniz 

Retina hastalıkları tanı, tedavi ve Vitrektomi cerrahisi
Makula dejenerasyonu (Sarı nokta hastalığı) tedavisi
FAKO (Fakoemülsfikasyon) dikişsiz katarakt cerrahisi
Göz yaşı kanal tıkanıklığı ameliyatı (Mutidiode Lazer)

Glokom (Göz tansiyonu) tanı, tedavisi ve ameliyatı
Pterjium (Kuş kanatı / göz eti) ameliyatı
Göz kapağı hastalıkları ameliyatları
Şaşılık cerrahisi, çocuk göz muayenesi ve ameliyatı
OCT (Optik Koherens Tomografi) Göz tomografisi
FFA / Göz anjiyosu (Göz damarlarındaki kanamalı hastalıklarda)

Yag Lazer (Katarakt ameliyatı sonrası bulanık görmelerde)

Argon Lazer (Göz kanamalarındaki lazer tedavisi)

Multifokal göz içi mercek uygulaması
Kontakt lens uygulaması

(SGK ile anlaşmamız mevcuttur)

Retina hastalıklarında erken teşhis, koruyucu tıbbi tedavi ve geç kalınmadan 
zamanında yapılacak doğru cerrahi müdahale hayati önem taşımaktadır. Retina 
operasyonları, göz içi mikrocerrahi ameliyatları için bu konuda uzman ve 
deneyimli hekimin yanı sıra eksiksiz bir tıbbi cihaz desteği ile gerçekleştirilmektedir.

RETİNA Hastalığının Tedavisi;

Göz önünde karartı, eğri ve kırık görme gibi belirtilere sahip 
sarı nokta hastalığı, merkezi görmeden sorumlu bir retina 
hastalığıdır. 55 yaşından sonra oldukça sık görülür ve 
ilerlemesi halinde görme kaybına yol açabilir.

Retina Kliniğimizde
Hastalarımıza Sunulan Tıbbi Hizmetler



Hastane ortamından çok çabuk ve olumsuz etkilenen çocuk hastalar için PARKHAYAT Sağlık Grubu deneyimi ile PARKHAYAT 
Afyon Hastanesi’nde, çocuk hastaları daha sevecen ve özel; ailelerini ise daha rahat hissettirecek bir ortam oluşturulmuştur.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
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Sağlıklı beslenme, kaliteli bir yaşamın en önemli unsuru olarak dikkat çekmektedir. 
Sağlıklı ve dengeli beslenme durumu bireylerin, kalori gereksiniminden, fiziki ve 
biyolojik farklılıklarından dolayı her zaman değişiklik göstermektedir. 
PARKHAYAT Afyon Hastanesi Beslenme ve Diyet Merkezi’ne başvuran her 

birey için oluşturulan “Kişiye Özel Beslenme Planı” bireylerin, kişisel 
gereksinimlerine ve farklılıklarına karşılık vermektedir.

 PARKHAYAT Afyon Hastanesi Beslenme ve Diyet Merkezi, bireylerin bilinçli ve 
doğru beslenmelerinin yanı sıra kilo kontrolü, dengeli ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeleri 
gibi konularda da onlara danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
PARKHAYAT Afyon Hastanesi’nde ayaktan ya da yatarak sağlık hizmeti alan hastaların 
beslenmesi konusunda, Beslenme ve Diyet Merkezi ciddi çalışmalar ortaya koymaktadır. 
Özellikle yatan hastaların günlük ve öğünlük menülerinin hazırlanmasının yanında 
taburcu olan hastalara gerektiğinde yaşam boyu beslenme reçetelerinin hazırlanması 
konularında da hastalara gerekli desteği sağlamaktadır.

Beslenme ve Diyet Merkezi

Uzm. Dr. Hüsamettin Yakut
hasta kabulüne başlamıştır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Reyhan Akyüz Çetin
Diyetisyen

 Donanımsal açıdan en yeni teknolojiye sahip olan PARKHAYAT Afyon Hastanesi’nde, her branşta olduğu gibi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları biriminde de deneyimli çocuk uzmanları, nitelikli sağlık personeli, çocuk ve bebek hemşireleri ile 
hastalarımızın ihtiyacı karşılanmakta aynı zamanda 1. 2. ve 3.basamak Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi ile gerek hastanemiz 
ve gerekse dış merkezlerde doğmuş riskli bebeklerimize yaşamsal destek sağlanmaktadır.

Onların Sağlığı Sizin Mutluluğunuz

Prematüre (erken doğan) solunum güçlüğü 
çeken, enfeksiyon problemi bulunan, cerrahi 
müdahale gerektiren bebeklerimiz için 
ünitemizde ileri bakım sağlanmaktadır. 

Deneyimli doktor ve 
hemşire kadrosu ile 24 
saat hizmet verilmektedir. 
Ünitemiz hastanemizde 
diğer branş, doktorları ile 
sürekli desteklenmektedir. 



Uzm.Dr. Kemal Demirkırkan 
Nöroloji

Uzm. Dr.Hilal Kabasakal Uzm. Dr. Hüsamettin Yakut 

Rumeysa KayaReyhan Akyüz Çetin
Diyetisyen

Op.Dr. Selim Bodur
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Prof.Dr. Ümit İnan
Retina - Vitreus- Makula Cerrahisi

Yrd.Doç.Dr. Utku Dönem Dilli
Tıbbi Onkoloji Uzmanı

Op. Dr. İsmail Kestane
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Uzm.Dr. Güray Gülseren

Uzm. Dr. Çınar Balçık
Radyoloji 

Doç.Dr. Serdar Kokulu
Anestezi ve Reanimasyon


