
Acıbadem Sağlık Grubu’nun yeni halkası Acıbadem Fulya Hastanesi, 
İstanbul’un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş Fulya’da 
hizmete açıldı. 

Tıbbın her dalında hizmet veriyor
Tıbbın tüm dallarında hizmet veren modern hastane, özellikle Ortopedi, Sporcu 
Sağlığı, Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Kulak Burun Boğaz, Kadın Hastalıkları 
ve Doğum alanlarında fark yaratan hizmetler sunuyor. BJK Süleyman Seba 
Ticaret Merkezi’nde kurulan Acıbadem Fulya Hastanesi, şehrin merkezinde 
olması nedeniyle kolayca ulaşılabilme avantajının yanı sıra, binasından hizmet 
çeşitliliğine kadar her alanda hasta odaklı bir anlayışı benimsiyor. Yaklaşık 
22.000 m2 kapalı alana sahip olan ve modern bir yaklaşımla tasarlanan 
hastane, tedavi sürecinde hastalara psikolojik katkı sağlayacak fiziksel 
şartlar sunuyor. 

Ortopedi ve Sporcu Sağlığı’nda ayrıcalıklı hizmet
Acıbadem Fulya Hastanesi Sporcu Sağlığı, Ortopedi ve Travmatoloji 
branşlarında Türkiye’nin tek, dünyanın ise sayılı referans merkezlerinden 
biri olmaya aday. Spor yaralanmaları ve spor yapanlarda karşılaşılan sağlık 
sorunlarının tedavisinde Türkiye’de ilk defa branşlaşmış bir anlayışa sahip 
olan hastanede, amatör ve profesyonel sporcu sağlığına yönelik özel birimler 
yer alıyor.

Kişiye özel egzersizler
Acıbadem Fulya Hastanesi, bireylerin ihtiyaç duyduğu “kişisel egzersiz 
programları” için de doğru adres olmayı hedefliyor. Hastanede medikal altyapı 
kontrolü ve spor danışmanlığıyla yaş, cinsiyet, vücut yapısı, kardiyovasküler 
kapasite gibi faktörler değerlendirilerek kişiye özel programlar çıkarılıyor. 

Kardiyak Rehabilitasyon Programı
Kardiyak hastalarında egzersiz ve aktivite programları, tedavinin ayrılmaz bir 
parçası. Kardiyak rehabilitasyon, kalp hastalarının hızla iyileşmesine, fiziksel, 
mental ve sosyal fonksiyonlarına olabildiğince iyi standartlarda dönebilmesine 
destek sağlıyor. Kardiyak rehabilitasyon programındaki egzersizler, kişiye özel 
oluşturuluyor ve ihtiyacı olan hastalarda EKG kontrollü olarak yapılıyor. Bu 
hizmet yalnızca hastalara değil, sağlıklı bireylere de veriliyor.

Sağlık İstanbul’un merkezinde! 
Acıbadem Fulya Hastanesi 
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Acıbadem
Mobil Sağlık

Acıbadem Bursa 
Hastanesi

Acıbadem Adana 
Hastanesi

Acıbadem Kocaeli 
Hastanesi

Acıbadem Kayseri 
Hastanesi

Acıbadem Eskişehir 
Hastanesi

Acıbadem
Uludağ Polikliniği

Acıbadem
LabMed

Konur Cerrahi 
Tıp Merkezi

“ACIBADEM 
SAĞLIK Z‹NC‹R‹”N‹N
YENİ HALKASI ACIBADEM 
FULYA HASTANES‹
H‹ZMET‹N‹ZDE!
Türkiye’nin öncü sağl›k kuruluşlar›ndan Ac›badem Sağl›k Grubu, kesintisiz 
sürdürdüğü sağl›k yat›r›mlar›na bir yenisini daha ekleyerek Ac›badem 
Fulya Hastanesi’ni faaliyete geçirdi. Yoğun bir yerleşim bölgesinde kurulan 
Ac›badem Fulya Hastanesi, deneyimli hekimleri, yetkin sağl›k personeli ve 
ileri teknolojisi ile 7 gün 24 saat Fulya bölgesine güvenilir sağl›k hizmeti 
sunuyor.

Ac›badem Sağl›k Grubu, yak›nda hizmete girmesi planlanan Ankara ve 
Bodrum hastaneleri ile devam eden diğer projeler tamamland›ğ›nda, y›llar›n 
deneyimi ve birikiminden gelen güçle toplam
13 hastane ile hizmet veriyor olacak.

Acıbadem Bağdat 
Caddesi Tıp Merkezi

Acıbadem 
LabVital

Acıbadem 
Hücre Laboratuvarı

Acıbadem Kadıköy
Hastanesi

Acıbadem Kozyatağı 
Hastanesi

Acıbadem Bakırköy 
Hastanesi

International
Hospital

Acıbadem Maslak 
Hastanesi

ACIBADEM SAĞLIK GRUBU
1991 y›l›ndan bu yana yayg›n biçimde koruyucu ve iyileştirici sağl›k hizmeti 
veren, halka aç›k tek sağl›k kuruluşu Ac›badem, sağl›ktan elde ettiği kaynağ› 
yine Türkiye’nin sağl›ğ›na yat›r›m olarak aktararak, ülkemiz sağl›k sektörüne 
hizmet vermekten k›vanç duyuyor.  

Ac›badem Sağl›k Grubu, 11 hastanesi, 7 tıp merkezi ve destek hizmet 
kuruluşlarıyla hizmet veriyor. Ac›badem Sağl›k Grubu, JCI (Joint Commission 
International) taraf›ndan 2005, 2008 ve 2010 y›l›nda akredite edildi. 
Hizmet kalitesini sürekli art›ran ve deneyimlerini Türk sağl›k sektörü ile 
paylaşan Ac›badem Sağl›k Grubu, 30 yılı aşkın süredir Almanya’da faaliyet 
göstermekte olan Labmed Dortmund GmbH ile de “referans laboratuvar› 
hizmetleri” konusunda önemli bir ortakl›ğa imza atarak, Ac›badem Labmed’i 
kurdu. Ac›badem Labmed, Klinik Laboratuvar Akreditasyon Belgesi “ISO 
15189”u alma başar›s›n› gösterdi. 

T›p bilimindeki yeni bilgi ve uygulamalar konusunda öncülük ederken, t›p 
teknolojisindeki son gelişmeleri de yak›ndan takip eden Ac›badem, gerek 
t›bbi hizmetler, gerekse yönetimsel yap›lanmada kalite standartlar› için 
gösterdiği duyarl›l›k ile ç›tas›n› sürekli yükseltmeye ve Türk sağl›k sektörüne 
hizmet vermeye devam ediyor.

Sağl›k hizmetlerini güvenilir, h›zl›, yayg›n bir biçimde ve t›bb›n en son 
teknolojileriyle topluma sunmay› hedefleyen Ac›badem, “Sağl›k Hizmet 
Zinciri”ni her geçen gün daha da genişletiyor, yeni halkalar ekliyor.

Acıbadem Göktürk 
Tıp Merkezi

Acıbadem Etiler
Tıp Merkezi

Acıbadem Ataşehir 
Cerrahi Tıp Merkezi

Acıbadem Beylikdüzü 
Cerrahi Tıp Merkezi

Acıbadem Fulya 
Hastanesi
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Hastanın minimum dolaşımını sağlayan 
özel sistem

En ince detayına kadar planlanan hastane 
mimarisi, odalar ve tıbbi ekipmanların özel 
yerleşim modeli sayesinde hekim ve hastanın 
hastane içerisindeki hareketini efektif hale 
getirerek hızlandırıyor, zaman kaybını 
engelliyor. Özel mimari tasarımla hastaların 
minimal dolaşımı hedefleniyor.

Standart ve süit tipteki hasta odalarının her biri, hastaları 
gün ışığıyla buluşturacak şekilde konumlandırıldı. Yapay 
ışıklandırma sisteminin ise hastayı rahatsız etmeyecek 
şekilde olmasına özen gösterildi.

Yatan hasta odalarında elektronik olarak ulaşılabilen bilgi 
ekranları, hekimlerin hastayla ilgili bilgilere anında ve 
kolayca ulaşabilmesini sağlıyor. PACS sistemi sayesinde, 
hastanın tüm radyolojik görüntüleri sistemde kaydediliyor 
ve tüm Acıbadem hastanelerinde gerçek zamanlı olarak 
görüntülenebiliyor.

Hasta odalarındaki dijital ekranlarda, hastanın durumuyla 
ilgili kısıtlamalar, hekim ve sorumlu hemşire bilgileri ile 
iletilmek istenen mesajlar yer alıyor.

İstanbul’da Beşiktaş Fulya’da konumlanan 
Acıbadem Fulya Hastanesi ile grubun 
İstanbul’daki yapısı daha da güçleniyor. 

Süleyman Seba Ticaret Merkezi bünyesinde kurulan 
hastane, şehrin merkezinde olması nedeniyle rahat ulaşım 
avantajına sahip. Ayrıca özellikli dokusu, yaşam alanları, 
sofistike mimarisiyle farklı ve özel bir yapıda hizmet 
sunuyor. Hastane, modern dizaynıyla tedavi sürecinde 
hastalara psikolojik katkı sağlayacak fiziksel şartlarla 
donatılmış durumda.

Hastane içi yaşam alanları
Acıbadem Fulya Hastanesi, grubun diğer üyeleri gibi hasta 
odaklı çalışma anlayışını benimsiyor. Hastane genelinde 
hasta ve hasta yakınlarına kendilerini daha rahat ve özel 
hissettirecek “Yaşam Alanları” bulunuyor. 

Hastalar, çağdaş tasarımlı bekleme ve danışma bölümünde 
karşılanıyor. Her klinikte bulunan özel bekleme alanları, 
hastalara daha konforlu bir ortam sunuyor. 

Hastane bünyesindeki hasta katlarında özel dinlenme 
alanları, misafirler ve hasta yakınlarının konforu için 
“gündüz odaları” bulunuyor. Hasta yakınları bu alanlarda 

ACIBADEM FULYA HASTANESİ
kitap okuyarak, dinlenerek ya da TV seyrederek zaman 
geçirebiliyor. Katlarda kliniğe özel eğitimli hasta kabul ve 
danışma yönlendirme personelleri bulunuyor.

Hasta odaklı yaklaşımın sonucu olarak hastanın tanı ve 
tedavisinin başka bir merkeze gereksinim duyulmadan 
tamamlanması, gerekli ikinci görüş ve üst uzmanlık 
dallarına kolaylıkla erişilebilmesi sağlanıyor. Hastaların 
yatış katlarından taburcu edilebilmesi ve ödeme işlemlerini 
kaldıkları katta gerçekleştirebilmesi bu yaklaşımla ilintili.

Ameliyathane ve yoğun bakımdaki bekleme salonlarıyla 
özel hekim görüşme odaları, hasta yakınlarına sonuçları 
beklerken rahat bir ortam sunuyor ve özel hekim 
görüşmelerinde hasta ve hasta yakınının mahremiyetini 
korumayı amaçlıyor.

Hasta odası
Acıbadem Fulya Hastanesi’nin hasta odalarındaki tasarım 
ve mimari anlayışın hasta odaklı olduğu hemen hissediliyor. 
Grubun hasta odası standardını yükseltmeyi amaçlayan 
özel tasarımlı odalar sadece hastaya değil, hastanede uzun 
süre kalacak olan hasta yakınlarına da benzersiz bir konfor 
sağlıyor.
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Tanı ve Tedavi Üniteleri
TIBBİ BÖLÜMLER

Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri

Anestezi

Ağrı Kliniği (Algoloji)

Ağız ve Diş Sağlığı
 • Ağız-Diş-Çene Cerrahisi
 • Pedodonti
 • Periodontoloji
 • Protez
 • Ortodonti
 • Oral Cerrahi ve İmplantoloji
 • Endodonti 
 • Estetik Diş Hekimliği

Beslenme ve Diyet

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları
 • Çocuk Endokrinoloji
 • Çocuk Gastroenteroloji
 • Çocuk Hematoloji
 • Çocuk Kardiyoloji
 • Çocuk Nefroloji*
 • Çocuk Onkoloji*
 • Çocuk Romatoloji*
 • Çocuk Cerrahisi
 • Çocuk Nöroloji*
 • Çocuk Nöroşirurji*
 • Çocuk Psikiyatrisi
 • Çocuk Ürolojisi
 • Çocuk Ortopedisi
 • Çocuk Kalp Cerrahisi*
 • Pedagoji

Deri Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Osteopati 
 • Elektroterapi Ünitesi
 • Hidroterapi Ünitesi
 • Ödem ve Lenf Drenajı
 • Traksiyon
 • Manipülasyon ve Mobilizasyon
 • Egzersiz ve Rehabilitasyon 

Genel Cerrahi
 • Hepatobiliyer Cerrahi
 • Kolorektal Cerrahi
 • Meme Cerrahisi
 • Tiroid Cerrahisi

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Cerrahisi

Göz Hastalıkları

İç Hastalıkları
 • Gastroenteroloji
 • Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma 
    Hastalıkları
 • Romatoloji*
 • Nefroloji
 • Hematoloji*

Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Jinekolojik Onkoloji
 • Yüksek Riskli Gebelik (Perinatoloji)
 • Üreme Sağlığı Merkezi 
    (Tüp Bebek Merkezi)*

Kardiyoloji
 • EKG
 • Ekokardiyografi
 • Efor Testi
 • Holter Monitörizasyonu
 • Koroner Anjiyografi Laboratuvarı*
 • Transtelefonik Ritm Takibi*
 • Elektrofizyoloji*

Kardiyovasküler Cerrahi*
 • Vasküler Cerrahi

Kulak Burun Boğaz
 • Odyoloji
 • ABR (Auditory Brainstem Response)
 • Otoakustik Emisyon Testi
 • Konuşma Terapisi
 • Balon Sinoplasti
 • Navigasyon

Medikal Onkoloji

Nöroloji
 • EEG
 • EMG
 • Kronik EEG Monitörizasyonu*
 • ENG Denge Testleri

Nöroşirurji

Ortopedi ve Travmatoloji
 • Spor Sakatlanmaları Merkezi**
 • Omurga (Skolyoz) Cerrahisi
 • Mikrocerrahi ve El Cerrahisi
 • Artroskopik Cerrahi 
 • Artroplastik Cerrahisi 

Radyasyon Onkolojisi*
 • Lineer Hızlandırıcı (IMRT)
 • Brakiterapi
 • CyberKnife

Psikiyatri

Psikoloji

Üroloji

Kordon Kanı Bankası

İnme Merkezi*

Kemik İliği Nakli Merkezi*

Yoğun Bakımlar
 • Genel Yoğun Bakım
 • Koroner Yoğun Bakım
 • Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım*
 • Yenidoğan Yoğun Bakım

ÖZEL BİRİMLER
 • Sporcu Sağlığı Merkezi** 
 • Hareket Analiz Merkezi**
 • Baş Ağrısı Polikliniği
 • Büyüme ve Ergenlik Merkezi
 • Check-Up Merkezi
 • Cinsel İşlev Bozuklukları Kliniği

 • Diyabet Merkezi
 • Gençlik Sorunları Merkezi
 • Menopoz Polikliniği

TANI ve TEDAVİ ÜNİTELERİ

Alerji Testleri

Akciğer Fonksiyon Laboratuvarı
 • Solunum Fonksiyon Testleri

Endoskopi
 • ERCP
 • Gastroduodenoskopi
 • Kolonoskopi
 • Rektoskopi
 • Bronkoskopi

Genetik Tanı Merkezi

Klinik Laboratuvar
 • Endokrinoloji
 • Hematoloji
 • Mikrobiyoloji
 • Moleküler Biyoloji
 • Klinik Kimya
 • Seroloji

Nükleer Tıp*
 • Gamma Kamera
 • PET CT
 • İyodin Tedavisi (Guatr ve Tiroit Tedavisi)
 
Patoloji
 • Sitopatoloji
  - Eksfolyatif Sitoloji
  - İnce İğne Aspirasyon Sitoloji Uygulama
  - Sıvı Bazlı İnce Tabaka Teknolojisi
    (Thin Prep)
  - Sitokimya
  - İmmunsitokimya
 • Histopatoloji
  - İntraoperatif Patoloji Konsültasyonu
    (Frozen)
  - Histokimya
  - İmmunhistokimya
  - Floresan Mikroskopi

Radyoloji
 • Sanal Endoskopi
 • Çift Kaynaklı Bilgisayarlı Tomografi
 • Dijital Floroskopi
 • Direkt Röntgen
 • Mamografi
 • MRI (Manyetik Rezonans)
  - 1.5 Tesla MR
 • Panoramik Röntgen
 • Renkli Doppler Ultrasonografi
 • Ultrasonografi
 • Kemik Yoğunluğu

Üroloji
 • Sistoskopi
 • Taş Kırma (ESWL)*
    Pnömatik Taş Kırma
 • Ürodinami Laboratuvarı

Uyku Laboratuvarı**

* Acıbadem Sağlık Grubu’ndan destekli olarak 
   sunuluyor.
** ÇOK YAKINDA hizmete sunulacak.

İleri Teknoloji Sağlık Hizmeti

•	 Hekimler tetkik istemlerini bilgisayar ortamında veriyor.

•	 Her türlü bilginin elektronik kayıt sistemiyle hekime ve 
hastaya sunulduğu dijital ortam yaratılıyor.

•	 Hastaneler arası gerçek zamanlı radyolojik görüntü ve 
bilgi paylaşımı sağlanıyor.

•	 Özellikle kapalı alan fobisi olan hastaların ve obez 
hastaların daha rahat girebileceği 1.5 Tesla MR’la 
çalışılıyor. 

•	 Dijital Mamografi cihazı, en iyi görüntü kalitesine sahip 
cihazlardan biri; 2D ve 3D, çok kesitli görüntü sunuyor, 
daha az radyasyon yayıyor.

•	 Doğadakine eş radyasyon alımı ile minimum sürede 
kesin sonuç veren son teknoloji kemik yoğunluğu 
ölçümü.

•	 Dijital panaromik röntgen bulunuyor.

Ayrıca;  

•	 Çift tüp, 128 dedektörlü, dual enerjili BT ile rutin tanısal 
incelemelerin dışında ileri kardiyak görüntüleme, 
koroner BT-anjiyografi, BT- kolonoskopi ve 

      BT-bronkoskopi yapılabiliyor.

•	 Ameliyathane sterilizasyon sistemlerinde gelişmiş, 
ödüllü çalışmalar kullanılıyor. “Ultraclean” 
sayesinde sterilizasyonun en üst düzeye çıkarılması, 
yüksek enfeksiyon riski olan girişimlerin rahatlıkla 
yapılabilmesi sağlanıyor.

•	 Ameliyathanede ısı vermeyen ışık sistemi kullanılıyor.

•	 3. basamak, Neonatal Yoğun Bakım Ünitesi bulunuyor.

•	 Anne adaylarına LDRP (Labor Delivery Recover 
Postpartum) sistemiyle odada doğum şansı sunuluyor.

•	 KBB operasyonlarında Navigasyon ile gelişmiş sinüs 
cerrahisi yapılabiliyor.

•	 Skopi (kamera ile bakılarak) altında yapılan işlemler 
için özel aydınlatma sistemi kullanılıyor.

•	 Polikliniklerde dijital bilgilendirme ve yönlendirme 
panoları bulunuyor.

•	 Hasta odalarında dijital bilgilendirme ve uyarı panoları 
yer alıyor.

•	 Hasta odalarında hekim ve hemşirelerin hasta 
dosyalarına dijital erişim olanağı bulunuyor.

•	 Son teknolojiyle tasarlanmış entegre muayene ve 
anestezi değerlendirme odalarında hizmet veriliyor.

•	 Radyoloji araçlarının mobil kullanım imkanı bulunuyor.

Acıbadem Fulya Hastanesi’nde ileri teknolojiyle üretilmiş yeni jenerasyon cihazlar kullanılıyor. 
Farklı alanlarda pratik ve modern trendlerin tüm çalışanlar tarafından uygulanması ve 
benimsenmesi esas alınıyor.
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Erken tanı imkanı 
Kişinin herhangi bir şikayeti olmaksızın yaptırdığı sağlık 
taraması, Check-Up olarak adlandırılıyor. Acıbadem Fulya 
Hastanesi Check-Up ünitesinde standart Check-Up 
programlarının yanı sıra kişinin bireysel özellikleri, 
genetik ve çevresel faktörleri uzman hekimler tarafından 
değerlendiriliyor. Kişiye bunlara uygun sağlık tarama 
programları önerilerek uygulaması sağlanıyor. 

Uygulanan tarama programının sonuçları yine uzman 
hekimlerce değerlendirilerek gerekli öneriler yapılıyor. 
Eğer varsa görülen hastalıkların erken tanı ve tedavisiyle, 
bireyin uzun ve kaliteli yaşam sürmesine katkıda 
bulunuluyor. Ayrıca hastanemizde kullanılan ileri teknoloji 
sayesinde tüm vücut tarama MR da yapılabiliyor. Check-Up 
sürecinde danışmanınız gerekli yerlerde sizlere eşlik 
ediyor. Tetkik sonucu için beklemeniz gerektiğinde ise TV, 
dergi-gazete, ikramlar ve internet erişimi gibi hizmetlerden 
yararlanabileceğiniz konforlu ve keyifli bir ortamda zaman 
geçirebilirsiniz. 

Günümüzün yoğun temposunda sağlıklı kalabilmek ve hastalıkları önceden 
belirleyebilmek için dikkat edilmesi gereken 3 önemli unsur var: Beslenme, egzersiz 
ve Check-Up. Sağlığın sürdürülebilmesi için dengeli beslenmeye ve düzenli egzersiz 
yapmaya özen göstermek gerekiyor. Check-Up ise olası hastalıklara karşı önemli 
ipuçları sağlarken, bazı hastalıkların erken teşhis edilmesini sağlıyor. Acıbadem Fulya 
Hastanesi, bu üç alanda da uzman kadrosuyla önemli hizmetler sunuyor. 

Check-Up

Sağlıklı Yaşam

Sporcu Check-Up programı

Acıbadem Fulya 
Hastanesi’nde, kişinin 
ihtiyacına uygun olarak 
hazırlanan Check-Up 
programlarının yanında, 
profesyonel ve amatör 
sporculara yönelik Check-Up 
programları da oluşturuluyor.

Kurumsal Check-Up
Kurumsal Check-Up programlarıyla kurum ve şirketlerin 
yönetici, mensup ve çalışanlarına, gereğinde işe başlayacak 
adaylara uygun sağlık taramaları gerçekleştiriliyor.

Bireysel Check-Up programları 
•  Yaşa ve cinsiyete uygun, kişiye özgü Check-Up 
 programları
•  Damar sağlığı Check-Up programı
•  Kalp sağlığı Check-Up programı
•  Sporcu Check-Up programı
•  Pediyatrik Check-Up programı
•  Executive Check-Up programları
•  Sigara içenler için Check-Up programları
•  Çalışanlar için Check-Up programı
•  Menopoz Check-Up programı
•  Onkolojik tarama amaçlı Check-Up programı

Acıbadem Fulya Hastanesi ileri teknolojisi ve uzman kadrosuyla hastalık tedavisinin 
yanı sıra, sağlıklı bireylere de koruyucu hekimlik ve erken tanı hizmetlerinde öncülük 
edecek çalışmalar yapıyor.

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Çocuk Cerrahisi
Acıbadem Fulya Hastanesi’nde, ileri teknolojik donanım ve 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi desteğiyle ağır doğumsal 
anomalilerin düzeltilmesi için yapılan ameliyatlardan, 
fıtık, apandisit, inmemiş testis, invajinasyon (bağırsak 
düğümlenmesi) gibi sık rastlanan çocukluk çağı 
problemlerinin tedavisine; tümör cerrahisi, çocuk 
ürolojisi, solunum ve sindirim yollarından yabancı cisim 
çıkartılmasına kadar uzanan geniş bir alanda faaliyet 
gösteriliyor. 

Günümüzde çocuk cerrahisi, hastalara güncel gelişmeler 
ışığında uygun tıbbi tedavilerinin yapılmasını amaçlıyor 
ve bu uygulamalar sırasında çocukların ruh sağlığının 
korunması, konforlu ve ağrısız bir operasyon dönemi 
geçirmesi için de gereken önlemleri alıyor. Hastalarımıza 
yaşına uygun ameliyat öncesi hazırlık ve sedasyon (endişe 
ve heyecan azaltıcı ilaç uygulamaları) yapılıyor. 

Uzman ekip farkı

Acıbadem Fulya Hastanesi’nde 
deneyimli çocuk uzmanları ve çocuk 
yan dal uzmanları, kaliteli insan 
gücünü oluşturuyor.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, yaşamın 
ilk 15 yılındaki tüm evrelerde ortaya çıkan 
hastalıkların tanı ve tedavisi için çalışıyor. 
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Endokrinoloji ve 
Metabolizma
Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yer alan Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü, 
hormonlar ile ilgili sorunlar ve metabolizma hastalıklarının tanı ve tedavisi ile 
ilgileniyor. Başlıca olarak diyabet, tiroit (guatr), şişmanlık (obezite), kolesterol 
yükseklikleri, metabolik sendrom, kemik erimesi (osteoporoz), hormonlarla 
ilişkili hipertansiyon, tüylenme, polikistik over gibi toplumda sık karşılaşılan 
hastalıklar bu bilim dalının alanına giriyor.

Kardiyometabolik risklerin tespiti
Günümüzde modern yaşamın sağlık yönünden getirdiği 
olumsuzluklar, kalp damar ve metabolizma hastalıklarıyla 
ilgili risklerin artmasına sebep oluyor. En sık karşılaşılan 
ölüm nedenlerinden kalp damar hastalıkları ve diyabet, 
risklerin önceden fark edilmesi ve bunların düzeltilmesi 
ile önlenebiliyor. Obezitenin önemli rol oynadığı ve 
‘kardiyometabolik riskler’ adı verilen bu riskler, genetik 
yatkınlıkla da birleşince önemli sağlık problemlerine yol 
açıyor. Metabolik sendrom olarak tanımlanan bu risklerin 
azaltılmasında planlanacak sağlıklı yaşam tarzının kalıcı 
olarak uygulanması ve  gerektiğinde ilaç tedavisiyle 
desteklenmesi önemli yararlar sağlıyor.

Diyabet hastalarının tedavi ve bakımı
Diyabet ömür boyu süren, yaşam kalitesini azaltan bir 
hastalık. Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü, diyabetik 
bireylerin daha iyi bir yaşam düzeyine kavuşturulması 

için gerekli her türlü bilimsel alt yapıyı sağlarken tedavi 
uygulamalarını en son gelişmeler ışığında sunuyor. Diyet 
programı, egzersiz planlaması, diyabet eğitimi, diyabette 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi, komplikasyonların tedavisi, 
diyabetik ayak ve yara bakımı bunların sadece bir kısmı. 

Obeziteye multidisipliner yaklaşım
Endokrinoloji uzmanının gözetiminde beslenme ve diyet, 
fizik tedavi, genel cerrahi ve psikiyatri uzmanlarının katılımı 
ile, bilimsel yöntemlerle kilo yönetimi ve tedavide yüksek 
başarı oranı hedefleniyor.

Tiroit hastalıklarında  tanı, tedavi ve takip süreci
Ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olan tiroit (guatr) 
hastalığının tanısında ileri teknoloji tetkikler yapılıyor ilaç 
tedavisi ve takip süreci, endokrinoloji uzmanı tarafından 
gerçekleştiriliyor. Cerrahi tedavi gerekiyorsa genel cerrahi 
uzmanları devreye giriyor.

Beslenme ve Diyet Bölümü, sağlıklı beslenme ve 
kaliteli yaşamla ilgili uygulamaları bireylerin 
yaşamına katmayı hedefliyor.

Beslenme ve Diyet Bölümü, öncelikle katlarda yatan 
hastaların tıbbi beslenme tedavilerinin ayarlanması, 
hastalara uygun mönüler oluşturulması konusunda 
çalışıyor. Hastanın hekimiyle işbirliği içerisinde, hasta 
taburcu olduktan sonra da evdeki beslenmesinin 
planlanması ve eğitimi, diyetisyenlerimiz tarafından 
sağlanıyor. 

Kişiye özel program 
Kişinin yaş, boy, cinsiyet, kilo, fiziksel aktivite, kan bulguları, 
beslenme alışkanlıkları, sağlık ve sosyo-ekonomik 
durumları, inanç ve yöresel farklılıkları göz önüne alınarak, 
kişiye özel beslenme programları hazırlanıyor. 

Vücut yağ, kas, su oranı ve yağ dağılımını gösteren 
vücut kompozisyon cihazının sonuçları doğrultusunda 
mönüler planlanarak düzenli takibe alınıyor. Doktor, 
diyetisyen, psikiyatrist-psikolog, fizik tedavi uzmanları ekip 
çalışmasıyla hastanın yeme davranışlarının düzenlenmesi 
için çalışıyor. 

Obezite tehlikesi 
Kronik bir hastalık olarak kabul edilen obezite, vücuttaki 
yağ dağılımının gerekenden fazla artması olarak 
nitelendiriliyor. Türkiye’de 10 yıl öncesine göre obezite 
görülme oranının kadınlarda yüzde 36, erkeklerde yüzde 
75 arttığı biliniyor. Bu nedenle önceden önlem alınması, 
dengeli ve sağlıklı beslenmenin yaşam stili haline 
getirilmesi gerekiyor. 

Beslenme ve Diyet
Hizmet sağlanan hastalar 
•  Çocuk, ergen ve yetişkin bireyler
•  Gebeliğe hazırlık ve/veya gebelik döneminde olan, 
 riskli gebelik yaşayan, emzikli dönemde olan, gebelik 
 şekeri tespit edilen anne adayları
• Kalp hastaları
• Hipertansiyon hastaları
• Şeker hastaları
• Gut hastaları
• Böbrek hastaları
• Bağırsak ve sindirim sistemi (Gastroözofageal reflü, 
 safra kesesi hastalıkları, gastrit vb.) hastaları
• Kanser hastaları
• Emilim bozukluğu hastaları
• Osteoporoz, osteoartrit hastaları
• Uyku apnesi hastaları
• Polikistik over sendromu hastaları
• Beslenme bozukluğu, zayıflık ve obezite sorunu olan 
 hastalar
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güncel ve uluslararası standartlarda tedavi hizmetleri 
sunuluyor. Yaşlılarda ortaya çıkan dejeneratif disk 
hastalıkları, omurga kaymaları, sinir serbestleştirmeleri, 
omurga tespitleri ve protez uygulamaları yapılıyor. 

El Cerrahisi  
Fulya Hastanesi el cerrahisi ekibi, özellikle el yaralanmaları 
(kırık, çıkık, doku kayıpları), el enfeksiyon ve tümörleri, 
replantasyon (kopmuş el-ayak parmaklarının yerine 
dikilmesi), doğumsal veya travma sonucu oluşmuş boyun 
ve bel sinir yaralanmaları ile periferik sinir akut ve kronik 
yaralanmalarda, primer ve sekonder tamirler konusunda 
geniş bir deneyime sahip. Mikrocerrahi yöntemler 
kullanarak serbest yumuşak doku, kemik, fonksiyonel kas 
transferleri gerçekleştiriliyor. 

Ayak Cerrahisi  
Ayak ağrıları, doğumsal veya sonradan oluşan ayak 
deformiteleri, travmaları (kırık, çıkık, doku kayıpları) 
başarıyla tedavi ediliyor.  

Çocuk Ortopedisi 
Çocukluk çağında görülen yürüme bozuklukları, kemik 
eğrilikleri ve doğumsal ortopedik bozuklukların tedavisi 
gerçekleştiriliyor. 

Onkolojik Ortopedi
Kas ve iskelet sistemi tümörleri, artık uzuv koruyucu 
cerrahi ile tedavi edilebiliyor. Onkologlarla ortak tedavi 
protokolleri uygulanarak, gerek özel endoprotezler, gerek 
biyolojik ve mikrocerrahi rekonstrüksiyon yöntemleri ile 
uzuvlar korunuyor.

Travmatoloji 
Ortopedik travma ekibi, kaza ya da hastalık 
sonrasında iskelet yapısında oluşan hasar ve 
bozuklukların tanı ve tedavisiyle ilgileniyor. 
Kullandıkları özgün ve modern tedavi 
yöntemleri sayesinde kırık, ezik, çıkık gibi, 
kemik ve eklemlerdeki yaralanmalardan 
sonra organların eski işlevlerine 
kavuşmasını sağlıyorlar. 

Sporcu Sağlığı 
Acıbadem Fulya Hastanesi’nde tüm spor yaralanmaları, 
ülkenin en tanınmış uzmanları tarafından ve en modern 
cerrahi, artroskopik yöntemler kullanılarak tedavi ediliyor. 
Bu özgün tedavi, tüm profesyonel ve amatör sporcular 
ile sporla ilgilenen herkese ayrıcalıklı bir hizmet olarak 
sunuluyor.

Spor yaralanmaları ve sporcu sağlığı konularında spor 
hekimleri ile branşlaşmış hizmet verecek olan hastanede, 
sporcuların rutin performans takipleri, tedavi öncesi ve 
sonrası  değerlendirilmesi hedefleniyor. 

Kişiye özel egzersiz programları ile her yaş, cinsiyet, 
kardiyak kapasite ve yapısal özellikteki bireyler için özel 
programlar hazırlanıyor.

Diz Cerrahisi-Artroskopik 
Artroskopik menisküs cerrahisi (menisektomi-menisküs 
onarımı), ön ve arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu (çift 
bant-çift tünel anatomik rekonstrüksiyon), yan bağ tamiri-
rekonstrüksiyonu, kıkırdak nakli-transferi ve mikrokırık 
(kıkırdak canlandırma) uygulanan hastalarımızın en kısa 
zamanda günlük yaşamına, yaralanma öncesi aktivite 
düzeyine ulaşması için ameliyat sonrası hızlandırılmış 
rehabilitasyon metotları uygulanıyor. 

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesyonel sporcuların tedavisinde uygulanan 
metotların aynısı olan bu metotlar, tedavide hastaya 
büyük konfor sunuyor.

Kalça Cerrahisi-Artroskopik 
Kalça bölgesi labrum yırtıkları, femora-acetbular 
impingement (sıkışma) sendromu, kıkırdak 
yaralanmalarında artroskopik tedavi, ülkemizde 
en son teknik ve yöntemlerle (kalça artroskopik 
impingement cerrahisi ve labrum onarımı) ilk defa 
Acıbadem Fulya Hastanesi Ortopedi ekibi tarafından 
uygulanmaya başlandı. Bu kapalı artroskopik işlemler 
sonucunda hastalar en kısa sürede ayağa kalkıp eski 
aktivite düzeylerine kavuşabiliyor.

Artroplasti 
Eklem kireçlenmesi ve omurga kireçlenmesi, 
ileri yaşların hastalıkları olarak biliniyor. Fulya 
Hastanesi artroplasti ve omurga cerrahisi uzmanları, 
bu hastaların ileri yaşta da olsa yüksek hayat 
standardında yaşamaları için gerekli yöntemleri 
başarıyla uyguluyor. 
 
Omurga Cerrahisi  
Doğuştan olan ya da sonradan gelişen tüm omurga 
eğrilikleri ve omurga yaralanmalarının tedavisinde 

Acıbadem Fulya Hastanesi’nin Ortopedi, Travmatoloji, Spor Yaralanmaları ve El Cerrahisi 
Departmanı, ülkemizde ve yurt dışında tanınmış, alanında önde gelen isimlerden oluşan uzman bir 
ekibin liderliğinde birçok alt branşta ses getiren çalışmalara imza atıyor.
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Romatolojik Rehabilitasyon
•  Romatoid artrit gibi eklemlerde şekil bozuklukları 
 ve hareket kısıtlılığı yapan romatolojik hastalıkların 
 tedavisinde
•  Bel, bacak, boyun, boyun-kol ağrılarının tedavisi ve 
 tekrarların önlenmesinde
• Fibromiyalji ve diğer yumuşak doku romatizmaları, 
 osteoporoza bağlı ağrıların giderilmesi ve 
 egzersizlerinin planlanmasında faydalanılıyor.

Tüm hizmetler tek çatı altında

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, 
birbirini tamamlayan birçok hizmeti tek 
çatı altında sunuyor. Osteopati, spor 
yaralanmaları, ortopedik ve romatolojik 
rehabilitasyon bunlardan sadece birkaçı.

Acıbadem Fulya Hastanesi Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Bölümü, özellikle ortopedik ve 
spor sakatlıkları rehabilitasyonu konusunda kişiye 
ve spora özel, özgün ve ayrıcalıklı uygulamalarla 
hizmet sunuyor.

Profesyonel rehabilitasyon uygulamaları, bel-boyun 
problemlerinde ayrıntılı tüm omurga değerlendirmesi, 
manuel terapi ve bireysel rehabilitasyon programları 
ile maksimum verimlilik için alanında isim yapmış 
profesyonel bir uzman kadroyla hizmet veriyor. Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, birbirini destekleyen ve 
tamamlayan birçok hizmeti tek çatı altında sunuyor. 
  
Osteopati
Osteopati, anatomik, fizyolojik ve mekanik temellere 
dayanan, sadece problemli bölgeyi değil tüm vücuttaki 
hareketliliği, doku ve fonksiyon uyumunu değerlendiren 
ve bu doğrultuda tedaviye destek sunan manuel bir terapi 
yöntemi. Masaj ve parmak dokunuşlarıyla, akupressür 
tekniklerinin kullanıldığı bu yöntem ayrıca, bütüncül bir 
yaklaşımla hareketliliği, sirkülasyonu ve fonksiyonelliği 
artırarak, vücudun kendi otoregülasyonunu uyaran bir 
tedavi yöntemi. 

Tedavi Alanları: Spor yaralanmaları, bel-boyun 
problemleri, baş ağrıları, artroz ve tüm ortopedik 
problemler. 

Osteopati Tedavi Bölümleri: 
• Elektroterapi ünitesi
• Hidroterapi ünitesi
• Ödem ve lenf drenajı 
• Traksiyon, manipülasyon ve mobilizasyon
• Egzersiz ve rehabilitasyon salonu

El Rehabilitasyonu
• Kas, tendon ve sinir yaralanmaları sonrası 
rehabilitasyon.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Rehabilitasyonu
• Liposuction sonrası fizyoterapi
• Ödem tedavisi
 
Ortopedik Rehabilitasyon
• Kalça, diz, ayak bileği, omuz, dirsek eklemi 
 ameliyatları öncesi ve sonrası rehabilitasyon
• Kırık sonrası rehabilitasyon

Spor Yaralanmaları
•  Kas, bağ ve tendon yaralanmaları
•  Ön çapraz bağ tamiri sonrası rehabilitasyon
•  Menisküs cerrahi sonrası rehabilitasyonu
•  Achill tendon yaralanmaları
•  Osteoitis pubis (Sporcuların kasık bölgesinde görülen 
 aşırı kullanım sakatlıklarından biri)
•  Tenisçi ve golfçu dirseği rehabilitasyonu
•  Tendinit ve bursit (Eklemlerde oluşan rahatsızlıklar)
 tedavisi 

Bel–Boyun Problemleri
•  Bel, boyun ve sırt ağrıları tedavisi
•  Boyun ve bel fıtığı
•  Skolyoz (Omurganın göğüs veya bel bölgesinde yana 
 doğru olan eğrilik)
•  Kifoz (Omurganın göğüs veya bel bölgesinde arkadan 
 öne doğru olan anormal eğrilik)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
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Dermatoloji
Pediyatrik, erişkin, yetişkin ve geriatrik hastaların 
dermatolojik takibinin yapıldığı bölüm, estetik 
uygulamalar konusunda da destek veriyor.

Dermatoskopi ve Ben Haritalandırması
Dermatoskopi, pigmente lezyonların (benlerin) cerrahi 
öncesinde iyi veya kötü huylu olup olmadığını ayırmada 
ve buna dayanarak lezyonun çıkarılıp çıkarılmamasına 
karar vermede faydalı olan yüzeysel bir deri mikroskobu. 
Bölümümüze bu yakınma ile başvuran her hastaya 
uygulanıyor. Ayrıca çok sayıda beni olan hastalarda 
benlerin klinik ve mikroskopik takiplerinin yapılabilmesi 
için özel bir cihaz kullanılarak ben haritalandırması 
yapılıyor.
  
Deri Alerji Testleri
Temas edilen maddelere karşı reaksiyon geliştirmiş 
(kontakt dermatit) olan hastalarda bu reaksiyonun alerjik 
olup olmadığını ve alerjik ise hangi maddenin alerjen 
olduğunu belirlemede “deri yama testi” kullanılıyor. 
Ürtiker, atopik dermatit veya ilaç alerjisi öyküsü olan 
hastalarda ise temas edilen, solunan veya tüketilen 
maddelere yönelik alerjinin saptanmasında “deri prick 
testleri” uygulanıyor.   

Kozmetik Dermatoloji

Lazer Epilasyon
Lazer enerjisiyle kıl köklerini tahrip eden, günümüzün en 
modern epilasyon yöntemiyle istenmeyen tüylerden kısa 
sürede tamamen kurtulmak mümkün. Hastanemizde 
uzmanlar tarafından uygulanan lazer epilasyon, güvenli ve 
sağlıklı bir yöntem olarak kullanılıyor. Son teknoloji lazer 
sistemleriyle ortalama 6 seansta başarılı sonuçlar elde 
edilebiliyor. 

Ultrasonik Kavitasyon Yöntemiyle Bölgesel İncelme
Ultrasonik kavitasyon, invaziv olmayan yani cilt altına 
ya da yağ dokusuna iğne, ilaç uygulanmadan bölgesel 
incelme sağlayan yeni bir yöntem. Bir el aleti yardımıyla 
deri üzerinden ultrason gibi uygulanan bu yöntemle, yağ 
dokusuna ulaşan odaklı ses dalgaları, buradaki dokuyu 
titreşim yoluyla etkiliyor. Haftada bir uygulanan ve yaklaşık 
45 dakika süren ağrısız kavitasyon yöntemiyle, her seansta 
2-6 cm. incelme sağlanabiliyor. 

Fraksiyonel Lazer
Fraksiyonel CO2 lazer yeni geliştirilmiş bir lazer teknolojisi. 
Deride gözle görülemeyen hasarlanma yaratıyor. Derinin 
alt tabakalarına uzanan bu hasar kolonları, çevredeki 
hasarsız dokuyu uyarıyor, böylece yeni kolajen yapımı 
artıyor. Derideki ince kırışıklıklar, genişlemiş gözenekler, 
esnekliğin kaybı, renk tonundaki farklılıkları gidermenin 
yanı sıra sivilce izleri, yara, yanık ve çatlak izlerinin 
iyileştirilmesi amacıyla da kullanılıyor. Yüz, boyun, eller, 
kollar ve bacaklarda  güvenle kullanılabilen bir yöntem.

PRP
PRP; Platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma 
uygulanması kişiden alınan az miktardaki kanın işlemden 
geçirildikten sonra aynı kişiye uygulanması yöntemi.
Deriyi doğal biçimde yeniden canlandırıyor, yapılandırıyor 
ve derinin gençleşmesini sağlıyor. Mezoterapi amacıyla saç 
dökülmelerinde ve cilt gençleştirmede kullanılabileceği 
gibi lazer / peeling uygulamalarından hemen sonra da 
uygulanabiliyor.

Hizmet alanları
•  Saç ve tırnak hastalıkları
•  Ağız ve genital mukoza hastalıkları
•  Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
•  Botoks ile terleme tedavisi
•  Akne tedavisi
•  El egzamaları ve siğil tedavisi

Acıbadem Fulya Hastanesi Estetik, Plastik 
ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü, dünyanın 
gelişmiş ülkelerindeki ileri merkezlerle aynı teknik 
donanıma sahip ve bu merkezlerle aynı seviyede 
hizmet veriyor.

Estetik burun cerrahisi, liposuction ameliyatları, meme 
büyütme, dikleştirme veya küçültme ameliyatları, karın 
germe ve yüz germe ameliyatları, botoks gibi işlemler 
başarıyla gerçekleştiriliyor.

Rekonstrüktif (Onarım) Ameliyatlar
Maksillofasiyal (Ağız ve çene) cerrahi, kraniofasiyal 
(Kafatası kemiklerindeki anormalliklerin ve şekil 
bozukluklarının tedavisi) cerrahi, baş-boyun tümörleri, 
mikrocerrahi, el cerrahisi, travma cerrahisi, doğumsal 
bozuklukların cerrahisi, yanıklar, kanser cerrahisi gibi 
konularda ameliyatlar yapılıyor. Bu ameliyatlar uluslararası 
düzeyde yetişmiş, son derece deneyimli, dünyadaki 
yeniliklerle teknolojileri takip edip uygulayan, akademik 
çalışmalara ve bilimsel araştırmalara önem veren hekimler 
tarafından gerçekleştiriliyor. 

Estetik, Plastik ve 
Rekonstrüktif Cerrahi

Sık yapılan estetik operasyonlar

Estetik burun cerrahisi, liposuction 
ameliyatları, karın ve yüz germe 
operasyonları başarıyla yapılıyor.
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Meme Sağlığı
Günümüzde kadınlarda oldukça sık rastlanan 
meme kanseri, artık erken teşhisle hayati tehlike 
olmaktan çıkıyor. Bunun için kadınların düzenli 
olarak meme muayenelerini yaptırmaları  ve 
mamografi çektirmeleri gerekiyor. Gelişmiş 
teknoloji, tanı ve tedavi yöntemleriyle başarılı 
sonuçlar alınması sağlanabiliyor.

Acımadem Fulya Hastanesi’nde Meme Sağlığı Ünitesi; 
Genel Cerrahi, Kadın-Doğum, Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi, Radyoloji, Tıbbi Onkoloji bölümleriyle işbirliği 
içinde hizmet sunuyor. Meme hastalıkları nedeniyle 
hastaneye başvuran hastalar, tek bir merkezde 
değerlendiriliyor. Tek merkezden değerlendirme şu 
avantajları sunuyor:

• Bu uygulamayla hastalar başvurmaları gereken 
birimi önceden biliyor ve sistemli bir şekilde hizmet 
alabileceklerinden emin olabiliyorlar.

• Hastalar özel bir birimde, multidisipliner bir ekip 
tarafından izlendikleri için, hem hastaya zahmet vermeden 
çalışılıyor, hem de hekim-hasta ilişkisindeki en önemli 
unsurlardan biri olan güven ortamı daha kolay ve daha hızlı 
bir şekilde sağlanabiliyor. 

• Zaman içerisinde meme hastalarına ait bir veritabanı 
oluşturulması hedefleniyor. Bu veriler, aralıklarla gözden 
geçirilerek hastalara ulaşılması ve gerekli durumlarda 
kontrole gelmeleri için kullanılıyor, böylece takip ve 
tedaviler hakkında uygun geri bildirimler elde edilmesi 
amaçlanıyor.

Dijital Mamografi
En son teknolojiye ait mamografi cihazı, üç boyutlu (3D) 
görüntüleme ile meme kanserinin erken teşhisinde çığır 
açıyor. 

Genel Cerrahi
Acıbadem Fulya Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği,  
deneyimli hekimleriyle, üst ihtisaslaşmaya önem 
verilerek yapılandırıldı. Klinikteki branşlar, 
toplumda sık görülen cerrahi hastalıkların tümünü 
içerecek şekilde oluşturuldu.

Gastrointestinal Cerrahi
Mide ve bağırsakların cerrahi hastalıklarının tedavisinde, 
endoskopi ve laparoskopik cerrahi tekniklerindeki 
gelişmelerle birlikte büyük ilerlemeler kaydediliyor. Genel 
Cerrahi Kliniği, özellikle kalın bağırsak hastalıklarının 
erken tanı ve tedavisinde endoskopi ve laparoskopik cerrahi 
uygulama deneyimiyle güncel tedavi olanakları sunuyor. 

Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisi
Son yıllarda özellikle onkolojik tedavilerde yaşanan büyük 
gelişmeler, karaciğer ve pankreas tümörlerinin tedavisinde 
de yeni olanaklar yaratıyor. Bu konuda çok deneyimli 
cerrahi uzmanların yanı sıra girişimsel radyoloji, endoskopi 
ve onkoloji uzmanları eşliğinde kurulan multidisipliner 
merkezimizde, karaciğer ve pankreas tümörlerinin 
tedavisinde önemli aşamalar kaydediliyor.

Tiroit Cerrahisi
Tiroit hastalıklarının tedavisi, cerrahinin yanı sıra 
endokrinoloji ve nükleer tıp uzmanlarının katılımını 
gerektirir. Hastanemizin Tiroit Kliniği’nde hastalar, her üç 
daldaki deneyimli uzmanların oluşturduğu protokollerle 
tedavi ediliyor.
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Kadın Hastalıkları ve Doğum
Acıbadem Fulya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Kliniği, kadın sağlığının genel konuları 
yanında, üst uzmanlık dallarında da güçlü hekim 
kadrosu ve modern donanımıyla çağdaş tıbbın 
gerektirdiği tüm hizmetleri sunuyor. 
 
Genel Jinekoloji
Başvuran hastaların muayene, tetkik ve tedavileri 
planlanıyor, gerekli durumlarda ilgili bölüme 
yönlendiriliyor. Periyodik muayenelerle birlikte kanser 
tarama testleri de yapılıyor. Muayene ve kanser tarama 
programına meme muayenesi de dahil olup hastalara 
kendi kendine meme muayenesi anlatılıyor, bilgilendirici 
eğitimler veriliyor. Aile planlaması hizmetleri kadına 
ve çifte göre bireyselleştiriliyor. Cinsel yolla bulaşan 
hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesine yönelik hizmetler 
de bu bölümde veriliyor.

Reprodüktif Endokrinoloji, İnfertilite, Yardımla Üreme 
Teknikleri ve Tüp Bebek Alanı 
Hormonal sorunu olan hastalar, adet düzensizliği ya 
da menopozal şikayeti olan; tüylenme, kilo sorunu olan 
hastalar inceleniyor, bebek sahibi olmak isteyen çiftlere 
yardımcı olunuyor. Gereğinde laparoskopik/histeroskopik 
ameliyatları yapılıyor; yumurtlama tedavisi, aşılama, 
tüp bebek gibi yardımcı üreme yöntemleri uygulanıyor. 
Androloji bölümünde ise erkek infertilitesi ile ilgili tetkik ve 
tedaviler gerçekleştiriliyor.
 
Perinatoloji Bölümü
Yüksek riskli gebeliklerde anne ve bebek sağlığını 
inceleyen testler yapılıyor. İleri düzey detaylı ultrasonografi 
ile anne karnındaki bebeğin sağlığı kontrol ediliyor. 
CVS, amniosentez, kordosentez, intrauterin transfüzyon, 
intrauterin ilaç ve fetal şant uygulamaları yapılıyor. 
  

Ürojinekoloji Bölümü
Özellikle idrar kaçırma sorunu olan hastaların muayene, 
tetkik, tedavi ve ameliyatları gerçekleştiriliyor. Açık ya da 
laparoskopik cerrahinin yanı sıra, en yeni sling teknikleri ile 
sarkma ve idrar kaçırma sorunlarına çözüm bulunuyor.  
  
Jinekolojik Onkoloji Ünitesi
Kadın kanserlerinin taranması, tanısı ve tedavisi yapılıyor. 
Rahim ağzı kanserinin önlenmesine yönelik aşılama 
programına genç kızlık döneminden itibaren başlanıyor. 
Gerekli durumlarda kolposkopik inceleme ve biopsi ile 
erken tanı konmaya çalışılıyor. 
Laparoskopik histerektomi (kansız rahim alma ameliyatı), 
ciddi endometriozis cerrahisi, kronik pelvik ağrı cerrahisi 
gibi ileri düzey endoskopik (laparoskopi/histeroskopi) 
cerrahi işlemler yapılabiliyor. Pelvik ağrı ve endometriozis, 
polikistik over sendromu ve kadın sporcu jinekolojisi 
alanlarında da özel hizmetler verilebiliyor. 
Çok yeni bir hizmet olarak, kanser tedavisi gibi üremeye 
zarar veren tedavilerin uygulandığı kadın ve erkek hastalar 
için “üremeyi koruma” seçenekleri sunuluyor. Bunlar 
arasında yumurta, yumurtalık, sperm, testis ya da embriyo 
dondurma seçenekleri bulunuyor. Böyle bir tedaviye 
aday olan hastaların kemoterapi ya da radyoterapiye 
başlamadan önce danışma almaları öneriliyor. 

Sunulan hizmetler:

•  Erişkin, ergen ve pediyatrik genel jinekoloji  
•  Reprodüktif endokrinoloji, infertilite, yardımla üreme teknikleri ve tüp bebek 
•  Perinataloji 
•  Ürojinekoloji 
•  Jinekolojik onkoloji
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Göğüs Hastalıkları
Acıbadem Fulya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü, akciğer kanseri, astım, KOAH, akciğer 
enfeksiyonları, sigara bağımlılığı gibi akciğerleri ilgilendiren her türlü hastalıkta hem poliklinik 
hem de yatarak tedavi alanında  hizmet veriyor. Hastaların erken teşhisi, tedavisi ve takibinde 
teknolojinin en son geliştirdiği tıbbi cihazlar kullanılıyor. Koruyucu hekimlik temelinde, akciğer 
kanserlerinde erken tanı ve KOAH için tarama programı, sigarayı bıraktırma, göğüs fizyoterapisi 
gibi özel uygulamalar bulunuyor.

Bronkoskopi Ünitesi
Akciğer kanserleri başta olmak üzere akciğer 
hastalıklarının tanı ve tedavisinde temel yöntemlerden 
birisi olan bronkoskopi, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde 
farklı yöntemlerle uygulanıyor. Fiberoptik videobronkoskopi 
kullanılarak nefes yollarındaki patolojiler değerlendiriliyor. 
İhtiyaç duyulursa, biyopsi ve diğer teknikler uygulanıyor. 
Akciğer kanserlerine bağlı nefes yollarındaki tıkanıklıkların 
açılması için ise genel anestezi altında girişimsel 
bronkoskopinin özel teknikleri uygulanıyor. Bunlar; 
rijid bronkoskopi ile lazer, argon plazma, elektrokoter, 
kriyoterapi, stent uygulaması.

Solunum Fonksiyon Testleri
Astım, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), fibrozis 
gibi hastalıkların tanı ve takibinde çok önemli yere sahip 
olan solunum fonksiyon testleri ile; akciğerlerin kapasitesi, 
çalışma yüzdeleri, oksijen geçirgenliği, çalışmayan akciğer 
bölümleri, alerjenlere karşı akciğerin hassasiyeti, kandaki 
oksijen miktarı gibi hayati önem gösteren parametreler 
değerlendiriliyor.Ayrıca genel anestezi alacak olan 

hastaların solunum riski, ameliyat öncesi değerlendirme ile 
saptanabiliyor.

Multidisipliner Yaklaşım
Akciğer kanserlerinde tanı konduktan sonra hastalığın 
hangi aşamada olduğunun saptanması ve en uygun 
tedavisinin seçimi; göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, 
medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve radyoloji 
uzmanlarından oluşan bir  konsey  tarafından 
kararlaştırılıyor.
Aynı şekilde alerjik hastalarda astım, rinit, cilt hastalıkları 
için teşhis ve tedavi seçimi (özellikle aşı uygulaması) göğüs 
hastalıkları, KBB ve dermatoloji uzmanlarından oluşan bir 
ekip tarafından değerlendiriliyor.

Hasta Eğitimi
Öncelikle KOAH, astım, akciğer fibrozisi, bronşektazi 
gibi kronik akciğer hastalıklarında, hasta eğitimleri 
gerçekleştiriliyor. Bu eğitimlerde;  hastalıklarının 
özellikleri, ilaç kullanımları ve göğüs fizyoterapisinin önemi 
anlatılıyor.
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Çocuk Kulak Burun Boğaz Hastalıkları: Standart tedaviler 
olan bademcik, geniz eti ameliyatları dışında çok nadir 
olarak merkezlerde tamamı yapılabilen kulak yokluğu, 
burun yokluğu, yarık damak-dudak, doğumsal gırtlak 
anomalilerine bağlı nefes alma zorlukları, doğumsal kist 
ve kitleler gibi doğumsal anomalilere yönelik girişimlerin 
tümü yetkin uzmanlarca gerçekleştiriliyor.

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları: En güncel teknolojik 
ekipmanlarla hizmet verilen bu bölümde odyolojik testler 
standart sessiz odada yapılıyor; video ENG, kalorik testler, 
pozisyonel testler, işitme cihazı deneme ve uygulamaları, 
çınlama rehabilitasyonu, denge bozukluklarının tedavisi, 
konuşma ve yutma terapileri uygulanıyor. Ayrıca işitme 
cihazı deneme ve uygulamaları, doğuştan veya sonradan 
ileri derece işitme kayıplı hastalarda kohlear implant 
uygulama ve öncesi tetkikler ile ameliyat sonrası eğitim ve 
rehabilitasyon hizmetleri sunuluyor.

Ses ve Yutma Bozukluları: Ses kısıklığı, ses bozukluğu, 
yutma zorluğu, ağızdan salya akması gibi sorunları olan 
hastaların muayeneleri, gerekli rehabilitasyon tedavileri ve 
cerrahileri yapılıyor.

KBB Kliniği’nde kullanılan özel teknolojiler
CO2 Lazer: Lazer cerrahisinde yüksek deneyime sahip 
uzmanlar, çok az sayıda merkezde bulunan ve en 

üstün teknolojiye sahip Lumenis CO2 Lazer ile ses teli 
rahatsızlıkları (polipler, kanamalı lezyonlar), nefes borusu 
darlıkları (stenoz, veb, tümör) ve gırtlak kanserlerini tedavi 
edebiliyor. 

Karbondioksit (CO2) Lazer ile ağız ve burun içi tümörler, 
cilt lezyonları ve virüslere bağlı gelişen kritik bir hava yolu 
hastalığı olan papillomanın cerrahi tedavisi de minimum 
kanamayla gerçekleştirilebiliyor. CO2 Lazer aynı zamanda, 
yüz estetiğine yönelik girişimlerde ve deri lezyonlarının 
tedavisinde de kullanılıyor.  

Cerrahi Navigasyon: Acıbadem Hastanesi KBB Kliniği’nde, 
kronik sinüs hastalıkları ve sinüs tümörlerinin tedavisindeki 
endoskopik cerrahi sırasında ortaya çıkabilecek 
komplikasyonları en aza indiren ’Cerrahi Navigasyon 
Sistemi’nin en gelişmiş modeli kullanılıyor. Bu teknolojiyle 
ameliyata bağlı olarak oluşabilecek riskler en aza 
indirgenirken, ameliyat yüksek başarıyla gerçekleştiriliyor.   

Rijid ve fleksible endoskopi, stroboskopi, dijital kayıt 
sistemi gibi son derece modern ve teknolojik imkanlara 
sahip bir ortamda hizmet veren Acıbadem Fulya Hastanesi 
Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde, kendinizi branşında üst 
düzey eğitim almış ve etik değerleri ön planda tutan bir 
hekime emanet ettiğinize ve gerekli tedaviyi alacağınıza 
emin olabilirsiniz.

Kulak Burun Boğaz

Hizmet verilen KBB üst uzmanlık konuları:
• Otoloji-nörootoloji
• Baş-boyun kanserleri cerrahisi
• Rinoloji
• Fasyal plastik cerrahi
• Çocuk kulak burun boğaz hastalıkları
• Ses ve yutma bozuklukları
• Horlama ve uyku bozuklukları
• Odyoloji ve konuşma bozuklukları

Otoloji-Nörootoloji: Çınlama tedavisi, baş dönmesi 
tedavisi, kulak zarı ve orta kulak hastalıklarına yönelik 
ameliyatlar, otoskleroz cerrahisi, işitme kayıplarının teşhis 
ve tedavisi, biyonik kulak olarak bilinen kohlear implant 
yerleştirilmesi, işitme cihazları ile rehabilitasyon, cerrahi 
olarak yerleştirilen işitme cihazlarının uygulamaları 
yapılıyor.

Baş-Boyun Cerrahisi: Kulak, burun, boğaz, ağız boşluğu, 
geniz, gırtlak, tükrük bezleri, tiroit, paratiroit bezleri ile 
boyun kaynaklı iyi ve kötü huylu tüm tümörlerin teşhis 
ve tedavisi, aynı zamanda cerrahi sonrası oluşan doku 
kayıplarının onarımı en modern teknikler kullanılarak 
gerçekleştiriliyor. 

Rinoloji: Burun tıkanıklıklarının tanı ve tedavisi, burun 
alerjisi tedavisi, sinüs hastalıklarının medikal ve cerrahi 
tedavisi, bilgisayar destekli sinüs ameliyatları (cerrahi 
navigasyon), balon sinoplasti uygulamaları yapılıyor.

Fasiyal Plastik Cerrahi: Son zamanlarda önemli 
gelişmeler olan bu alanda standart haline gelen 
burun estetiği dışında kepçe kulak düzeltilmesi, yüz 
kırışıklıklarının tedavisi (botoks, dolgu maddeleri, lazer), 
yüz germeler (cerrahi veya dikiş askı yöntemiyle), boyun 
germeler, göz kapağı düşüklüklerinin giderilmesi, üst ve 
alt göz kapağı ameliyatları ile yüz kemiklerinin kırıklarının 
cerrahi tedavisi başarıyla uygulanıyor.

Acıbadem Fulya Hastanesi, Kulak Burun Boğaz 
uzmanlığı alanına giren tüm standart konuların yanı 
sıra, bu branşın özel eğitim gerektiren üst uzmanlık 
alanlarında da eğitim ve tecrübeye sahip kulak burun 
boğaz ve odyoloji uzmanları tarafından pek çok özel 
konuda sunduğu hizmetlerle fark yaratıyor. 

Horlama ve Uyku Bozuklukları

Horlama ve uykuda nefes durması 
şikayeti olan hastaların rijit ve fleksible 
endoskopik muayeneleri yapılıyor, 
uyku laboratuvarında yapılan testlerle 
uyku bozukluklarının tespiti ve 
derecesi belirlendikten sonra uygun 
tedavileri (cerrahi  veya  CPAP adı 
verilen maskeyle pozitif hava basıncı 
uygulaması) öneriliyor.
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Nörolojik Bilimler

Algoloji (Ağrı Bilimi)

Acıbadem Fulya Hastanesi Nörolojik Bilimler 
Departmanı’nın deneyimli beyin cerrahisi ekibi, 
en karmaşık vakalara en gelişmiş cerrahi tedavi 
yöntemleriyle müdahale edebiliyor.

Nöroloji bilimi beyin, omurilik, sinir ve kas hastalıklarıyla 
ilgilenir. Hastanemizde 24 saat hizmet veren nöroloji 
biriminde inme, baş ağrısı, sinir ve kas hastalıkları 
üzerine hizmet veriliyor. Beyin ve sinir sistemiyle ilgili tüm 
rahatsızlıkların tanı ve tedavileri, cerrahi uygulamaları 
çocuk ve yetişkinler için başarıyla uygulanıyor.

Hangi hastalıkların tanı ve tedavisi yapılıyor? 
• Migren ve baş ağrısı 
•  Baş dönmesi (vertigo) ve denge bozukluğu ile belirti 
 veren hastalıklar
•  İnme, beyin ve omurilik hastalıkları, damar hastalıkları 
 ve beyin kanamaları
•  Multipl Skleroz (MS) ve diğer bağışıklık sistemi 
 hastalıkları
•  Epilepsi (sara) hastalıkları
•  Sinir ucu (periferik sinir) ve kas hastalıkları, 
 nöropatik ağrı
•  Sinir ve kas biyopsisi
•  Nörolojik hastalıklarda (istemsiz hareketler, tikler, 
 aşırı kas kasılması, serebral palsi, aşırı terleme vb.) 
 tedavi edici botulinum toksin (botoks) uygulaması
•  EMG (elektromiyografi), EEG (elektroensefalografi), 
 VEP, SEP, BAEP gibi uyarılmış potansiyeller ve ileri 
 EMG incelemeleri
•  Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozukluğu 
 hastalıkları
•  Alzheimer hastalığı ve diğer bunama hastalıkları 

Omurga rahatsızlıkları
Omurga ve omuriliği ilgilendiren tüm hastalıkların tanı ve 
cerrahi tedavisi başarıyla gerçekleştiriliyor.  

Beyin Cerrahisi
•  Tümörler (İyi huylu ve kötü huylu)
•  Vasküler Hastalıklar (Beyin damar hastalıkları) 
•  Doğumsal Damar Hastalıkları (AVM, Kavernom)
•  Intraserebral Hematom (Beyin kanaması)
•  Hidrosefali (Beyinde su toplaması)
•  Travma 
•  Enfeksiyon

Ağrı Kliniği’nde baş ve boyun ağrılarından bel 
ağrılarına, dolaşım bozukluğu ağrılarından 
şeker hastalığı kaynaklı ağrılara kadar çok çeşitli 
ağrıların tanı ve tedavisi yapılıyor. 

Acıbadem Fulya Hastanesi Ağrı Kliniği’nde kronik ağrılı 
problemlerin tanı ve tedavisi gerçekleştiriliyor. Ayrıca 
nedeni bilinmeyen ağrıların ileri değerlendirmesi yapılarak 
tanı konuluyor ve tedavileri gerçekleştiriliyor.
Tedaviler, hastalığa uygun ilaç tedavisi ve/veya sinir 
blokları, eklem içi ilaç uygulamaları, fıtıklara yönelik ilaç 
uygulamaları, port-pompa (ağrı pompaları) yerleştirilmesi, 
pil yerleştirilmesi, TENS, akupunktur uygulamaları 
şeklinde yapılıyor.

Hangi ağrı türlerinde hizmet veriliyor?
•   Baş ağrısı ve migrene bağlı ağrılar
•   Boyun-omuz-kol ağrıları, boyun fıtığı
•   Yüz ağrıları, trigeminal nevralji (tek taraflı yüz ağrısı) 
•   Bel ağrıları, bel fıtığı
•   Dolaşım bozukluklarından kaynaklanan ağrılar
•   Şeker hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan ağrılar
•   Zona ağrısı, ampütasyona bağlı ağrılar 
•   Kanser hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan ağrılar
•   Uzamış ameliyat sonrası ağrılar

Gelişmiş teknolojik donanıma sahip Acıbadem 
Fulya Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nde; 
diş hekimliği alanındaki akademik çalışmaları 
esas alan ve bilimsel araştırmalarla doğruluğu 
kanıtlanmış en yeni ve güvenilir tedavi 
yöntemleri uygulanıyor.

Hasta memnuniyeti ve güveninin ön planda tutulduğu 
kliniğin konforlu ortamında, estetik diş hekimliği ve 
oral implantlardan çocuklarda koruyucu diş hekimliği 
uygulamalarına, genel anesteziyle diş tedavilerine kadar 
birçok alanda alt branşlarda uzman olan hekimler 
tarafından haftanın 7 günü hizmet veriliyor. 

Güzel ve sağlıklı gülüşler kazandırmak için dişler her yaşta 
düzeltilebiliyor, en yeni ortodontik teknikler uygulanıyor. 
Kliniğin bünyesinde yer alan diş laboratuvarı ve dental 
teknikler sayesinde, protez tedavileri çok kısa sürede 
tamamlanabiliyor.

Ağız ve Diş Sağlığı hizmetleri:
• Estetik Diş Hekimliği 
• Oral Cerrahi ve İmplantoloji
• Protez 
• Endodonti (Kanal tedavisi)
• Temporomandibular Eklem Hastalıkları (Çene eklemi)
• Pedodonti (Çocuk diş hekimliği)
• Periodontoloji (Dişeti hastalıkları)
• Ortodonti

Göz Hastalıkları
Tıpta teknolojinin en hızlı değiştiği ve geliştiği 
alanlardan biri göz hastalıklarıdır. Acıbadem 
Fulya Hastanesi’nde göz hastalıklarının tanı ve 
tedavisi, son teknoloji ve alanında isim yapmış 
uzmanların deneyimleriyle birleşiyor. Kişiye özel ve 
kalıcı çözümler için çağdaş tıbbın tüm donanım ve 
olanakları kullanılıyor.

Estetik gülüşler

Acıbadem Fulya Hastanesi Ağız ve Diş 
Sağlığı Kliniği’nde, sağlıklı ve estetik 
gülüşler için en son ortodontik tedaviler 
uygulanıyor. Estetik diş hekimliğinin 
yanı sıra, oral cerrahi ve implantoloji de 
yaygın olarak uygulanıyor.

Ağız ve Diş Sağlığı
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İç Hastalıkları
Geniş bir alanı kapsayan İç Hastalıkları Bölümü’nde 
birçok tetkik ve tedavi yöntemi bir arada kullanılarak, 
multidisipliner bir yaklaşımla çalışılıyor. Son 
teknolojiden yararlanılarak, 
24 saat deneyimli bir kadroyla hizmet veriliyor.

İç hastalıklarını ilgilendiren sağlık problemlerinin teşhisi ve 
tedavisi için günümüzdeki bilimsel gelişmelerin ışığında ve 
ayrıntılı fizik muayene doğrultusunda gereken modern tetkikler 
uygulanıyor. Laboratuvar tetkikleri, radyolojik incelemeler 
(röntgen, ultrasonografi, mamografi, bilgisayarlı tomografi, 
MR, kemik yoğunluğu, vb.), gerekli durumlarda endoskopik 
incelemeler (üst gastrointestinal sistem endoskopisi, 
kolonoskopi, vb.) ve EKG, Ekokardiyografi gibi gerekli tüm 
tetkikleri kullanarak hastalıkların erken ve kesin tanısı 
sağlanıyor.

Gastroenteroloji 
Sindirim sistemi (yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar, 
anüs bölgesi, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas ve 
karın zarı) organları hastalıklarının hem tanısı hem de medikal 
ve girişimsel tedavisi ileri tetkik yöntemler ve uzman bir kadroyla 
gerçekleştiriliyor. Son teknoloji ve modern donanımlı Endoskopi 
Ünitesi ile gastroduedonoskopi ve kolonoskopinin yanı sıra, ERCP 
gibi üst düzey işlemler de rutin olarak yapılıyor. Kanamaların 
durdurulması, yabancı cisim çıkartılması, tıkanıklıkların açılması 
gibi acil müdahaleler, günün 24 saatinde gerçekleştiriliyor.

Sunulan hizmetler:

•	 Endoürolojik	tedaviler:	İdrar	yolları	hastalıklarında	

endoskopik	yolla	yapılan	taş,	darlık	ve	tümör	tedavileri

•	 Üroonkoloji:	İdrar	yolu	kanserlerinin	de	bir	kısmını	

endoskopik	yolla	tedavisi

•	 Ürodinamik	incelemelerle	idrar	yapma	ile	ilgili	

sorunların	ayrıntılı	değerlendirilmesi

•	 Erkekte	kısırlık	ve	cinsel	fonksiyon	bozukluklarının	tanı	

ve	tedavisi

•	 Cinsel	yolla	bulaşan	hastalıkların	tanı	ve	tedavisi

Üroloji

•	 İdrar	Yolu	Tedavileri:	Günümüzde	uygun	tedavi	

yöntemleri	planlanarak	açık	cerrahiye	gerek	kalmadan	

hızlı	ve	güvenli	şekilde	tedavi	edilebiliyor.	Bu	uygulamalar	

arasında	şunlar	var;	perkütan	böbrek	taşı	cerrahisi,	

üreteroskopik	taş	tedavileri,	sistoskopik	taş	tedavileri,	

lazer	ve	pnömatik	taş	kırma	(idrar	yolunun	içinden	taşa	

ulaşarak)	ve		şok	dalga	tedavisi

•	 Prostat	Büyümesi	(BPH):	Prostatın	iyi	huylu	büyümesi	

durumunda;	idrar	yolundan	girilerek	elektrokoter	(TUR)	

veya	lazer	enerjisi	(Greenlight)	uygulanması

Acıbadem Fulya Hastanesi’nde en modern ürolojik tedaviler yıllardır endoskopik cerrahide deneyimli 
üroloji uzmanları tarafından her yaş grubundan hastada kısa hastanede kalış süreleri ile gerçekleştiriliyor. 
Ülkemizde oldukça sık görülen idrar yolları taş hastalığı ve prostat tedavisi Acıbadem Fulya 
Hastanesi’nde başarıyla uygulanıyor. 

Kalple ilgili sağlık taramaları ve tüm anomaliler, 
uzman kardiyologlar tarafından yapılıyor;  
kişiye özel risk oranları belirlenerek tedavi ve 
önerilerde bulunuluyor.

Kardiyoloji Bölümü’nde, her gün verilen poliklinik 
hizmetinin yanı sıra Ekokardiyografi, Stress 
Ekokardiyografi, Elektrokardiyogram, Eforlu EKG, Holter 
yöntemleriyle teşhise yönelik incelemeler yapılıyor. 
Koroner arter hastalığı, hipertansiyon, kalp ritmi 
bozuklukları ve kapak hastalıklarının tanı ve tedavisinde 
ileri teknikler kullanılıyor. Ayrıca tomografik anjiyografi 
tekniğiyle, artık hiçbir semptom vermeyen kalp damar 
hastalıklarına bile kolaylıkla tanı konulabiliyor. Üstelik 6 
saniyeden kısa bir süre içerisinde herhangi bir ağrı veya 
kanamaya neden olmaksızın, işlem sonrasında kişiyi 
günlük yaşantısından alıkoymadan...
 
Sporcu sağlığının bir parçası olarak kardiyak ölçümler ve 
kardiyak rehabilitasyon da, bölümün ağırlıklı olarak hizmet 
verdiği alanlar arasında bulunuyor. 
 
Pediyatrik Kardiyoloji 
Doğumsal kalp hastalıkları da dahil olmak üzere 
çocuklardaki kalp hastalıklarının tanı ve tedavileri, 
deneyimli uzman hekimlerimizce gerçekleştiriliyor. 

Vasküler Cerrahi (Damar Cerrahisi)

Acıbadem Fulya Hastanesi’nin Vasküler Cerrahi 
departmanında, yurt içi ve yurt dışında tanınmış bir 
ekibin önderliğinde; damar cerrahisini ilgilendiren tüm 
hastalıkların tedavisinde dünya standartlarında tanı ve 
tedavi imkanı sunuluyor. Hastanedeki mevcut teknolojik 
imkanlar sayesinde her türlü damar hastalığının doğru ve 
erken tanısı mümkün kılınıyor.

Tanı ve tedavisi yapılan damar hastalıkları:
• Aort anevrizmaları 
• Şah damarı (karotis) darlıkları ve tıkanıklıkları
• Periferik arter hastalıkları
• Diyaliz fistülleri
• Varisler

Kardiyoloji / Damar Cerrahisi

Crohn ve Kolit Merkezi
Son yıllarda giderek sıklığı artan bir hastalık grubu olan 
inflamatuar bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı) 
ile ilgili özel bir merkez, hastanemiz bünyesinde hizmet veriyor. 
Bu merkezde alanında uzman gastroenteroloji ve cerrahi 
hekimleri tarafından bu hastalıkların tanı ve tedavileri son 
teknolojiye uygun olarak gerçekleştiriliyor.
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Radyoloji
En son teknolojiyle donatılmış Acıbadem Fulya 
Hastanesi Radyoloji Departmanı’nda 7 gün 24 
saat kesintisiz hizmet veriliyor. 

Radyoloji’de sunulan ileri teknoloji hizmetler:
•		Röntgen Cihazı
İstenilen tüm tetkikler ve özel ek incelemeler (ortopedik 
skolyoz görüntüleme vb.) yüksek rezolüsyonda yapılabiliyor.

•		Dijital Mamografi
En son teknolojiye ait mamografi cihazı, üç boyutlu (3D) 
görüntüleme ile meme kanserinin erken teşhisinde çığır 
açıyor. Gerekli olan en az doz ile mükemmel görüntü 
kalitesi sunulabiliyor. Elde edilen kesitler ile tanı 
güvenilirliği artıyor. Memeden ince tabakalar halinde bir 
dizi dijital görüntü alınıyor ve bu tabakalardan memenin 
üç boyutlu görüntüsü sentezleniyor. Bu sayede problemli 
bölgelerin ve meme kanserinin gözden kaçırılması 
mümkün olmuyor.  

•  Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Çift tüp 128 dedektörlü, dual enerjili BT cihazı hızlı 
çekim tekniği ile düşük doz ve maksimum görüntü 
kalitesi sunuyor. Kardiyak çekimleri sadece 5 saniyede 
gerçekleştiren cihaz, 3D (üç boyutlu) görüntüleme 
tekniğine de sahip. Ayrıca yüzde 50 daha az radyasyon 
ile çift tüp sayesinde, beta-bloker kullanmadan yüksek 
nabızda bile kardiyak inceleme sağlayabiliyor. Tüm ileri 
kranyal görüntüleme teknikleri, BT- bronkoskopi, 
BT-kolonoskopi, dual enerji fonksiyonu ile taşların 

belirlenmesi gibi ileri incelemeler BT cihazı ile 
gerçekleştirilebiliyor. 
 

•		Manyetik Rezonans (MR)
Kısa magneti ve geniş iç çapıyla konforlu çekime imkan 
sağlayan yüksek gradient gücü ve slew rate değeri ile 
1.5 Tesla MR cihazında, dünyanın ileri merkezlerinde 
yapılabilen bütün MR incelemeleri gerçekleştirilebiliyor. 
Özel sekanslarla, geçirilmiş eski kanamaların saptanması, 
DTI tekniğiyle sinir sisteminin ayrıntılı görüntülenmesi, 
ileri düzey morfolojik kardiyak görüntüleme, tüm ortopedik 
incelemeler, vücutta her alana yönelik yüksek çözünürlüklü 
dinamik MR anjiyografiler de yapılabiliyor. 

•  Girişimsel Radyoloji
Full dijital floroskopi cihazı ile gerekli girişimsel radyoloji 
işlemleri ekip çalışmasıyla gerçekleştiriliyor. Yüksek 
teknolojili cihazlarla daha az radyasyon ve kontrast madde 
ile damarsal hastalıklara doğru tanı konması sağlanıyor ve 
bu hastalıkların tedavisi yapılabiliyor.

Onkoloji
Kanser, tanı ve tedavi aşamalarında farklı 
uzmanlık dallarının birlikte değerlendirmesi 
gereken bir hastalık türü. Acıbadem Fulya 
Hastanesi’nde kanser tedavisi, ilgili branşların 
oluşturduğu tümör konseylerince planlanıyor.

Onkoloji bilimi, birçok bilim dalını içeren multidisipliner 
bir yapıya sahip. Bu nedenle kanser hastalığının tedavisi 
ve takibi, multidisipliner yöntemle yani ilgili branşlar arası 
ortak çalışmayla yapılıyor. 

Tarama
Meme, kolon-rektum, prostat ve rahim ağzı kanserlerinde 
mamografi, kolonoskopi, prostat kanseri takibi ve smear 
testleriyle tarama ve tanı hizmetleri sunuluyor. Bunun 
yanı sıra birçok genetik tarama testi, MR ve tomografi 
taramaları ile kanser taramaları yapılıyor.

Cerrahi
Cerrahi girişimin uygun görüldüğü kanser vakalarında, 
ilgili cerrahi branşlarla işbirliğine gidilerek, tümörlü doku 
vücuttan ameliyatla çıkarılıyor.

Tıbbi Onkoloji
Yeni kanser tanısı almış vakalarda, hastalığın evresi 
belirleniyor ve ardından tedavi programı oluşturuluyor. 
Multidisipliner bir yaklaşımla tüm solid tümörlerde 
(epiteliyal ve yumuşak doku), lenfomalarda (kan kanseri) 
ve multipl myelomada (kemik iliği kanseri) her çeşit 
ilaç tedavisi (kemoterapi, biyoteripi, immünoterapi) 
uygulamaları, bu konuda eğitimli hemşireler tarafından 
uzman doktor gözetiminde yapılıyor.
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Acıbadem Fulya Hastanesi, gelişmiş teknolojiyle 
donatılmış ameliyathaneleriyle hizmet veriyor. 
Hastane bünyesinde ileri seviyede steril ve yüksek 
teknolojiye sahip 6 ameliyathane bulunuyor. 

Acıbadem Fulya Hastanesi’nde ameliyathaneler, ısı 
vermeyen ışık düzeneği ve yüksek enfeksiyon riski olan 
girişimlerin güvenle yapılmasını sağlayan “Ultra Clean” 
sistemi ile hizmet sunuyor.

Hafta içi 7 gün 24 saat randevulu hizmet veren 
ameliyathanelerde acil vakaları da en kısa sürede 
değerlendirip operasyona alabilecek tecrübeli bir 
ekip görev yapıyor. Hekim, hemşire, anestezi ekibi ve 
yardımcı personelden oluşan bir kadronun görev yaptığı 
ameliyathane bölümünde; doktor ve çalışan dinlenme 
odaları dışında anestezi odası ile alet temizliği ve 
sterilizasyonunun yapıldığı sterilizasyon ünitesi yer alıyor. 

Hasta izleme monitörleri ve Laminal Flow havalandırma 
sistemiyle donatılmış ameliyathanelerde, antibakteriyel 
duvar ve zemin kaplamalarıyla enfeksiyonlara karşı 
korumalı bir yapıda hizmet veriliyor.

AmeliyathanelerAcil Servis
Acıbadem Fulya Hastanesi Acil Servisi, 24 saat 
uzman doktorların gözetiminde hizmet veriyor. 
Acil Ünitesi, çocuklara ve yetişkinlere özel hizmet 
verecek şekilde konumlandırıldı. 

12	ayrı	uzmanlık	alanında,	mesai	saatleri	dışında	da	

hastanede	bulunan	uzman	doktorlarımız,	alt	branşlarda	

da	hizmet	verecek	şekilde	görev	alıyor.	Acilde	görevli	

tüm	uzmanlarımız	acil	servise	ait	röntgen	ve	müdahale	

odalarında	hastalara	daha	hızlı	hizmet	sunuyor.	Ayrı	bir	

bölüm	olan	çocuk	acil	servisiyle	de	küçük	hastalarımıza	

hizmet	veriliyor.	Acil	servislerde	yer	alan	geniş	bekleme	

alanları,	hasta	yakınlarına	beklerken	rahat	bir	ortam	

sağlıyor.

ACIBADEM MOBİL	

Acıbadem	Sağlık	Grubu	bünyesinde	kurulan	Acıbadem	

Mobil	Sağlık	Hizmetleri’nin	ambulans	sistemiyle,	acil	

hastaların	taşınması	ve	en	hızlı	şekilde	hastaneye	

ulaştırılması	sağlanıyor.	

Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri’nin sunduğu diğer 

hizmetler:

•		Medikal	Koçluk

•		 Doktorlu	Yoğun	Bakım	Ambulansı

•		 Hastane	Organizasyonu	(Kamu	veya	Özel)

•		 Hava	Ambulansı

•		 Evde	Bakım
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Acıbadem Fulya Hastanesi Laboratuvarı, en son 
teknolojilerle, gelişmiş altyapısı ve konusunda 
uzman çalışanlarla yüksek standartta laboratuvar 
hizmetleri sunuyor.
Laboratuvarımız, Acıbadem Labmed Laboratuvarı’yla ortak 
çalışan bir yapıda hizmet sunuyor. Acıbadem Labmed, 
Türkiye’nin uluslararası düzeyde tanınan ve akredite 
edilmiş ilk klinik laboratuvarı. Büyüyen ve hizmet ağını 
genişleten Acıbadem Sağlık Grubu’nun laboratuvar 
uygulamalarını tek noktadan, yüksek standartlarda, hızlı 
ve güvenilir olarak sağlayan Acıbadem Labmed, tüm 
Türkiye’ye referans laboratuvar olarak da hizmet veriyor. 

Klinik araştırmalar için zorunlu tutulan ve genellikle yurt 
dışından sağlanan akredite laboratuvar servisi de Acıbadem 
Labmed sayesinde ülkemizde bulunuyor. Acıbadem 
Labmed Klinik Laboratuvarı, grubumuzun vizyonu ve 
hizmet ilkeleri doğrultusunda öncü uygulamalarını 
sürdürüyor. 

Acıbadem Fulya Hastanesi’nin laboratuvarında, 
acil ve temel analizler dışında, Acıbadem Labmed 
Laboratuvarları’nın geniş test portföyüyle tüm ihtiyaçlara 
cevap verilmesi hedefleniyor. 

Telepatoloji Sistemi

Merkez patoloji laboratuvarının, Labmed ve genetik 
laboratuvarlarla birlikte çalışmasıyla, Türkiye’de gerçek 
anlamda bütünsel klinik patoloji laboratuvarı hizmeti 
veriliyor.

Acıbadem Sağlık Grubu’nun Türkiye’deki ilklerinden 
olan telepatoloji sistemi, Acıbadem hastanelerindeki 
laboratuvarlarda gerçekleştirilen uygulamaların, merkez 
patoloji laboratuvarındaki uzman grubu tarafından 
konsültasyonunu sağlamak üzere tasarlandı.

Laboratuvar Hizmetleri
Acıbadem Fulya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi, 
Acıbadem Sağlık Grubu’nun deneyimleriyle 
yapılandırıldı. Yetişkinler ve yenidoğanlar için iki 
ayrı konseptte hizmet veriyor.

Acıbadem Fulya Hastanesi Yoğun Bakımı; kapalı ve 
tek kişilik yoğun bakım odaları, hastaları doğrudan 
gözlemleyebilen hemşire bankoları, yoğun bakım hasta 
yakınları için özel bekleme alanları, anne babaların 
bebekleriyle konaklayabileceği özel yenidoğan bakım 
odaları ile hizmet sunuyor. Hastanede 2’si izolasyon 
odasında olan 9 adet yoğun bakım yatağı ve 1’i izolasyon 
olan 7 adet yenidoğan yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Genel Yoğun Bakım
Deneyimli uzmanların gözetiminde, gelişmiş organ destek 
sistemleri bulunan, özelde Türkiye’nin ilk “Multidisipliner 
(Koroner, Dahili, Cerrahi, Pediyatrik) Yoğun Bakım 
Ünitesi” kuruldu. Çeşitli hastalık ve yaş gruplarına yönelik 
yoğun bakım ünitelerinin tek bir alanda toplanması, 
multidisipliner yaklaşımı kolaylaştıracak özelliğiyle önem 
kazandı.

Yenidoğan Yoğun Bakım
Prematüre bebekler, normal doğan bebeklere göre daha 
savunmasız olduğundan bakımları çok daha fazla özen 
ister. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde, deneyimli 
yenidoğan uzmanları ve yenidoğan hemşireleri eşliğinde 
anne babanın da bakıma katılması ve bebeğin eksiksiz 

Yoğun Bakımlar

kontrolünü sağlayacak teknolojik donanımın bir araya 
getirilmesiyle mükemmel bakım ortamı geliştirildi.

Bebek yoğun bakım servisindeki tüm yatakların teknolojik 
donanımı eksiksiz hale getirildi. Bebekler hastalık 
durumlarına göre ya kolay erişim sağlayan “Açık Isıtıcı 
Yataklar”da ya da daha kapalı ısı ortamı sağlayan 
“Kuvöz”lerde bakılabiliyor. Her yatakta solunum destek 
donanımı ve prematüre bebekler için ölçümler yapabilen 
“Yenidoğan Monitörleri” bulunuyor. Solunumu yetersiz 
olan bebeklerin tedavisi için kullanılan “Yenidoğan 
Solunum Cihazları (Ventilatörler)”, bugünkü biyomedikal 
teknolojinin en üst düzeyinde çalışıyor. Bu cihazlarla 
solunum problemlerinin her seviyesinde en hassas desteği 
verebilecek farklı destek ayarları yapılabiliyor.
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