






Dr. Salih Osmanoğlu’nun bu portresi Sayın Ayten Topçu Hanımefendi tarafından yapılmıştır.



Dr. Salih Osmano¤lu ‹nebolu kökenli bir ailenin çocu¤u olarak

1922 y›l›nda ‹nebolu’da dünyaya geldi.

Babas›n›n iflini Samsun’a nakil etmesi nedeniyle ilk ve orta

okulu Samsun’da okudu. Babas›n›n vefat›ndan sonra ailesi

tekrar ‹nebolu’ya döndü. Liseyi 1940 y›l›nda Kastamonu’da

bitirdi. Ayn› y›l ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesini kazand›.

Hem çal›fl›p hem de okuyarak T›p Fakültesinden 1946 y›l›nda

mezun oldu.

Askerlik ve mecburi hizmetini Anadolu’nun çeflitli yerlerinde

tamamlad›ktan sonra 1953 y›l›nda Haseki E¤itim Hastanesinde

‹ç hastal›klar› ihtisas›na bafllad› ve 1957 de ‹ç hastal›klar›

uzman› oldu. Çal›flmalar›na ayn› klinikte baflasistan olarak

devam etti. Almanya’ya giderek çal›flmalarda bulundu;

karaci¤er i¤ne biyopsisini ve karaci¤er fonksiyon testlerini

Türkiye’de uygulama alan›na sokan ilk hekimlerden birisi

oldu.

Özel Laleli Teflhis Klini¤ini 1957 y›l›nda hizmete açt›. Bütün

zaman ve enerjisini bu klini¤e ay›rmak istedi¤inden 1965

y›l›nda bütün ›srarlara ra¤men Haseki Hastanesindeki

memuriyet görevinden istifa etti. Bunun sonucunda Laleli

Teflhis Klini¤ini 30 yatakl› özel bir hastane haline getirdi.

1966 y›l›nda s›n›f arkadafl› Prof. Dr. Suat Vural ile birlikte

Niflantafl› Laboratuvar›n› ‹stanbul’un ilk ça¤dafl

laboratuvarlar›ndan birisi olarak hizmete açt›. 18 hekim

arkadafl› ile birlikte  1974 y›l›nda  Türkiye’nin ilk en büyük

özel hastanesi olan Vatan Hastanesi’ni hizmete açt›.

Dr. Salih Osmano¤lu, OSMANO⁄LU Klini¤ini 1981 y›l›nda

2 hekim arkadafl› Dr. Kemal Akay ve Dr. Baki Kad›o¤lu ile

birlikte kurmufltur. Türkiye’de özel hastanecili¤in duayeni

olan Dr. Salih Osmano¤lu halen ileri ve modern teknoloji ile

çal›flan ve üst düzeyde t›bbi hizmetin verildi¤i Osmano¤lu

Hastanesi’nin yönetim kurulu baflkan›d›r.

Dr. Salih Osmano¤lu hemflehrileriyle birlikte kurulmas›na

öncülük etti¤i ‹nebolu ve Çevresi Sa¤l›k ve E¤itim Vakf› ile de

yüzlerce ö¤renciye burs vermektedir. Ayr›ca ‹nebolu bölge

Azize Ana ‹lkokulu, ‹nebolu Huzurevi, ‹nebolu K›z Ö¤renci

Yurdu, ‹nebolu K›z Ö¤renci Evi bu vak›f taraf›ndan hizmete

aç›lm›flt›r. Yak›n arkadafl› Bülent Özyörük taraf›ndan ‹nebolu’da

Bölge ilkö¤retim okulunun yap›lmas›na da öncülük etmifltir.

Dr. Salih Osmano¤lu sosyal projelere gösterdi¤i hassasiyet

ve yapt›¤› vak›f hizmetleri nedeniyle Türkiye Büyük Millet

Meclisi taraf›ndan 2008 y›l›nda Üstün Hizmet Ödülü’ne lay›k

görülmüfltür.

Dr. Salih Osmano¤lu evlidir, 2 çocu¤u ve 4 torunu vard›r;

Frans›zca, ‹ngilizce ve Almanca bilmektedir.

Kurucumuz

Dr. SAL‹H OSMANO⁄LU





HASTANEM‹Z

Osmano¤lu Hastanesi, genç bir doktorun, bir Dahiliye Uzmanının, önündeki parlak

akademik ve idari kariyeri çevresinin bütün ısrarlarına ra¤men, idealleri

u¤runa bırakarak çıktı¤ı yolun sonunda kurdu¤u bir hastanedir.

Dr. Salih Osmano¤lu 1965 yılında Haseki Hastanesindeki parlak Dahiliye Uzmanlı¤ı

kariyerinden istifa ederek hayallerinin peflinden koflmaya Lalelide özel bir hastane

açarak bafllamıfltır. Daha sonra Niflantaflı Laboratuvarı ve Aksaray Vatan Hastanesini

açmıfltır. Osmano¤lu Hastanesi 1981 yılında hizmete girmifltir.

Bu hastane dıflarıdan ithal yetiflmifl büyük a¤açların bahçesine sonradan monte

edildi¤i bir kurum de¤ildir. Tohumu topra¤a bizzat Dr. Salih Osmano¤lu tarafından

ekilmifl ve özenle bakılarak bugüne getirilmifl, kökleri derin bir sa¤lık kurulufludur.

Kurulufl felsefesi olarak mükemmel poliklinik hizmeti sunmayı, bunu ileri tıbbi

tahlil laboratuvarı ve tam teçhizatlı radyoloji departmanı ile desteklemeyi amaçlar.

Ayrıca her türlü ameliyatın yapıldı¤ı a¤ırlıklı olarak cerrahi bir hastane olarak

kurulmufltur. Bugün de bu kurulufl felsefesini, günün flartlarına  ve standartlar›na

göre, tüm teçhizat ve aletlerini dijital sistemle yenilemifl olarak devam ettirmektedir.

Ayr›ca tüm hasta odalar› yenilenmifl ve özel bir VIP kat› yap›lm›flt›r; halen 50

yatakla hastalar›na hizmet vermektedir.

Dr. Salih Osmano¤lu gösteriflten uzak sade yaflam prensiplerini hastanesine de

uygulayarak, reklam ve aflırı masraf ve yüksek ücret politikasından kaçınmıfltır.

Dr. Salih Osmano¤lunun dile¤i tohumunu bizzat attı¤ı bu kurumu torunlarının

da gelifltirerek temelde aynı prensiplerle devam ettirmesidir.

Devamlılık, do¤ru prensiplerin hergün tekrarlanması, disiplin, insan ve meslek

onurunun ön planda tutulması bafları ve süreklili¤i getirmifltir.

Osmano¤lu Hastanesinin amacı kapısından içeri giren herkesin memnun ve

istedi¤ini almıfl olarak ayrılması ve ziyaret için de olsa gerekti¤inde tekrar gelmek

arzusu taflımasıdır.

‹NSAN HAYATI B‹Z‹M ‹Ç‹N KUTSAL VE DE⁄ERL‹D‹R.





M‹SYONUMUZ

Osmano¤lu Hastanesi toplumsal ve sosyal sorumluluklar›n›n bilincinde,

çal›flan memnuniyeti odakl›, ekibiyle bütünleflmifl, tak›m çal›flmas› anlay›fl›yla

hareket eden ça¤dafl bir sa¤l›k kurumudur. Hastanemiz; t›bbi etik ve bilimsel

ilkeler do¤rultusunda insan sa¤l›¤›n›n ticarete dönüfltürülmemesi bilinciyle,

en üstün hizmeti, en iyi koflullarda vererek sa¤l›kta hizmet standard›n›

yükseltmektedir. Sürekli e¤itim, ölçme ve iyilefltirme yöntemlerini kullanarak

devaml› geliflmeyi, yenilenmeyi sa¤layan bir yöntem ve iflletim sistemi

kurarak güvenilir bir tan› ve tedavi hizmetini sunmak, hasta ve yak›nlar›n›n

memnuniyetini kurumun menfaatlerinin önünde tutmak; ulusal ve

uluslararas› standartlarda, yasal mevzuatlara ve meslek eti¤i ilkelerine

uygun kaliteli sa¤l›k hizmetini sunmak Osmano¤lu Hastanesi’nin en önemli

misyonudur.�

V‹ZYONUMUZ
Bilimsel çal›flmalara önem veren t›bbi kadromuz ve yetkin çal›flanlar›m›z

ile vermekte oldu¤umuz nitelikli sa¤l›k hizmetini sürekli gelifltirip,

iyilefltirerek sa¤l›k sektöründe sayg›nl›¤›m›z› sürdürmek.

Etkin ve kaliteli hasta bak›m› ve tedavisi için doktorundan hemfliresine,

teknisyeninden hasta temsilcisine kadar koordine çal›flan entegre bir sistem

kurmak. Günümüz teknolojik imkanlar›n›n tümünden faydalan›ld›¤› ça¤dafl

bir altyap› ile kurumsal geliflimini sürdürebilen, daha genifl kitlelere ulaflan,

yeni projeler üreten, huzurlu ve konforlu bir ortamda sektörün öncü

uygulamalar›na imza atan, bölgemizde lider sa¤l›k kuruluflu olmak.

Varl›¤› ile güveni ve markas› ile sayg›y› birlikte temsil eden her zaman ve

her koflulda do¤ru teflhis ve tedavi sunan, en üstün hizmetin insana verilen

hizmet oldu¤u prensibiyle yola ç›kan ulusal ve uluslararas› sa¤l›k örgütleri

taraf›ndan referans gösterilen bir hastane olmak.



AC‹L SERV‹S
CHECK-UP PROGRAMLARI

ÇOCUK SA⁄LI⁄I CHECK-UP
KADIN SA⁄LI⁄I CHECK-UP
ERKEK SA⁄LI⁄I CHECK-UP
YAfiLILARDA CHECK-UP
GÖZ SA⁄LI⁄I CHECK-UP
KANSER TARAMASI CHECK-UP
GENEL  CHECK-UP

‹Ç HASTALIKLARI (DAH‹L‹YE)
KARD‹YOLOJ‹
NÖROLOJ‹
DERMATOLOJ‹
ÇOCUK SA⁄LI⁄I ve HASTALIKLARI
F‹Z‹K TEDAV‹ ve REHAB‹L‹TASYON
ORTOPED‹ ve TRAVMATOLOJ‹
KADIN HASTALIKLARI ve DO⁄UM
GENEL CERRAH‹
ÜROLOJ‹
GÖZ SA⁄LI⁄I ve HASTALIKLARI
PLAST‹K, ESTET‹K ve REKONSTRÜKT‹F CERRAH‹
KULAK BURUN BO⁄AZ
NÖROfi‹RURJ‹
D‹YET ve BESLENME
A⁄IZ ve D‹fi SA⁄LI⁄I
TIBB‹ TAHL‹L LABORATUVARI
Prof. Dr. ARZU OSMANO⁄LU SEVEN B‹YOK‹MYA LABORATUVARI
M‹KROB‹YOLOJ‹ - HEMATOLOJ‹ - HORMONLAR



TIBB‹ GÖRÜNTÜLEME MERKEZ‹
G‹R‹fi‹MSEL RADYOLOJ‹
EMAR (MRG)
MULTISLICE B‹LG‹SAYARLI TOMOGRAF‹
D‹J‹TAL MAMOGRAF‹ - MEME US
ULTRASONOGRAF‹
RENKL‹ DOPPLER US
D‹J‹TAL KONVANS‹YONEL RÖNTGEN
D‹J‹TAL FLOROSKOP‹
KEM‹K YO⁄UNLU⁄U ÖLÇÜMÜ

‹LER‹ TANI ÜN‹TELER‹
ENDOSKOP‹ LABORATUVARI

Gastroskopi - Kolonoskopi - ERCP
Bronkoskopi - Solunum Fonsiyon Testleri

NÖROLOJ‹ LABORATUVARI
EEG - EMG - Uyku Laboratuvar›

KARD‹YOLOJ‹ LABORATUVARI
EKG - Holter EKG - Tansiyon Holteri
Efor Testi - Ekokardiyografi (EKO)

ÜROLOJ‹ LABORATUVARI
Tafl K›rma Ünitesi - Üroflowmetri

KBB LABORATUVARI
Saf Ses Odyogram
Yeni Do¤an ‹flitme Taramas›

ANESTEZ‹ ve AMEL‹YATHANE
YO⁄UN BAKIM ÜN‹TES‹
GENEL H‹ZMET B‹R‹MLER‹M‹Z

HASTA ODALARI
KAFETERYA - OTOPARK









7/24 devaml› nöbetçi uzman doktor nezaretinde

hizmet vermektedir.

2 müflahede, 1 acil müdahale odas›

bulunmaktad›r.

Laboratuvar ve radyoloji deste¤i

sa¤lanabilmektedir.

Acil serviste  hastalara triaj durumlar›na

göre öncelik  tan›nmaktad›r.�

24 saat ambulans hizmetimiz vard›r.

AC‹L SERV‹S





Çocuk Sa¤l›¤› Check-Up

Kad›n Sa¤l›¤› Check-Up

Erkek Sa¤l›¤› Check-Up

Yafll›larda Check-Up

Göz Sa¤l›¤› Check-Up

Kanser Taramas› Check-Up

Genel Check-Up

CHECK-UP PROGRAMI

SizinSizin

sa¤l›¤›n
›z›

sa¤l›¤›n
›z›

önemsiyoru
z!

önemsiyoru
z!





Solunum yolu ve akci¤er hastal›klar›

Ülser, gastrit, reflü, kolit ve di¤er sindirim 

sistemi hastal›klar›

Nefrit ve di¤er böbrek hastal›klar›

fieker hastal›¤›

Romatizmal hastal›klar

Karaci¤er ve safra yolu hastal›klar›, sar›l›klar

Endokrin hastal›klar

fiiflmanl›k, kolesterol yüksekli¤i, hipertansiyon

hastal›¤›

Kan hastal›klar›, kans›zl›k

Metabolizma hastal›klar›, gut hastal›¤›

DAH‹L‹YE



Koroner arter hastal›¤›, enfarktüs

Kalp yetmezli¤i

Kalp ritim bozukluklar›

Hipertansiyon

Pulmoner hipertansiyon

Kalp kapak hastal›klar›

UYGULAMALAR

EKG

Eforlu EKG testi

Holter EKG

Tansiyon Holteri

Ekokordiografi

KARD‹YOLOJ‹



Bafl a¤r›lar›

Parkinson hastal›¤›

Alzheimer hastal›¤›

Demans

MS (Multipl Skleroz)

Epilepsi

Kas hastal›klar›

Uyku bozukluklar›

‹nme ve felçler

UYGULAMALAR

EEG Laboratuar›

EMG Laboratuar›

Kranial MR Anjiografi

NÖROLOJ‹





‹LG‹L‹ HASTALIKLAR
Deri Kanserleri

Allerjik Cilt Hastal›klar›

Egzama

Mantar Enfeksiyonlar›

Akne-Sivilceler

Sedef Hastal›¤›

Cilt Enfeksiyonlar›

Zona Hastal›¤›, Behçet Hastal›¤›

Cinsel Yolla Bulaflan Hastal›klar

Saçl› Deri ile ‹lgili Hastal›klar,

Saç Dökülmesi

DERMATOLOJ‹

UYGULAMALAR
Lezyon içi enjeksiyonlar

Deri biyopsileri

Cilt bak›m›, kimyasal peeling

PRP

Mezoterapi

Botoks dolgu enjeksiyonlar›

ZONA

VİTİLİGO





Çocuklar için özel olarak haz›rlanm›fl

poliklini¤imizde 0-16 yafl aras› çocuklar›n takibi,

tan› ve tedavileri gerekti¤inde hastanemizde

yat›r›larak yap›labilmektedir.

BBebek Dostuebek Dostu ünvan› alan hastanemiz anne sütü

ile beslenmeyi destekleyerek anneleri bu konuda

bilinçlendirmektedir; annelere bebeklerini nas›l

emzirecekleri konusunda güncel bilgilerle

e¤itilmifl sa¤l›k personelimiz taraf›ndan yard›mc›

olunmaktad›r.

Tüm yeni do¤an bebeklere iflitme testi,

fenilketonüri ve hipotiroidi taramas›

yap›lmaktad›r.

Ayr›ca çocuk klini¤ine ba¤l› olarak;

• Yeni do¤an servisi

• Afl› bölümü

hizmet vermektedir.

ÇOÇUK SA⁄LI⁄I ve HASTALIKLARI



F‹Z‹K TEDAV‹ ve REHAB‹L‹TASYON

Hastal›klar›n elektrik ak›mlar›yla, s›cak ve so¤ukla,

›fl›nlarla, su banyolar›yla, masaj ve egzersizlerle

tedavisi

S›cak tedaviler: Yüzeyel ve derin ›s› tedavileri,

Ödemli dokulara so¤uk paket tedavisi

Hidroterapi: Çalkant›l› su banyosu tedavisi ile

dolafl›m›n uyar›lmas› eklem hareketlerinin

kolaylaflt›r›lmas›

Elektro terapi: Do¤ru ak›m, alçak, orta ve yüksek

frekansl› ak›mlar, manyetik stimülasyon ile a¤r›

ve kas gerginli¤ini azalt›l›r.

Masaj (elle veya özel makinalarla yap›l›r) Kan

dolafl›m›n› h›zland›r›r, dokudaki yap›fl›kl›klar›

çözer, santral sinir sistemi ile ilgili refleksleri

art›r›r.

Tedavi edici egzersizler: Eklem sertliklerinin

giderilmesi, yanl›fl durufllar›n düzeltilmesi, kan

dolafl›m›n›n h›zland›r›lmas›, a¤r›n›n

azalt›lmas›nda faydal›d›r.



Tüm k›r›k ve ç›k›klar›n teflhis ve tedavisi,

Diz ve kalça protezleri

Omuz ve dirsek cerrahisi

Ayak ve ayak bile¤i cerrahisi

Artroskopik cerrahi

Ba¤ ve lif kopmalar›

Spor yaralanmalar›

ORTOPED‹ ve TRAVMATOLOJ‹





Hastanemizin 1. kat› Kad›n Hastal›klar› ve

Do¤um Servisi olarak hizmet vermektedir.

Servisimiz 10 yatakl› olup, 5’i süit oda

fleklindedir.

Ayr›ca Yeni Do¤an Bebek Gözlem Odas›,

Do¤umhane ve Sanc› Odas› servisin içinde

ayr› bölümler olarak yer almaktad›r.

Bölümümüzde verilen hizmetlerin bafllıcaları

flunlardır :

Smear, Tan›sal biyopsi

Kolposkopi

Histereskopi

Spiral uygulaması

Gebelik takibi, NST

Menopoz takip ve tedavisi

Normal do¤um, sezeryan

‹nfertilite tedavisi

Myom ve kist ameliyatları

Histerektomi ameliyatlar›

Laporoskopik ameliyatlar

Jinekolojik onkoloji ameliyatlar›

KADIN HASTALIKLARI ve DO⁄UM



Tiroid - guatr - ameliyatlar›

Meme hastal›klar›, meme kanseri, meme kistleri

ameliyatlar›

Safra kesesi, karaci¤er ve pankreas cerrahisi

Laporoskopik ameliyatlar

Yemek borusu, mide ve oniki parmak barsa¤›

ameliyatlar›

Mide f›t›¤› tedavisi-Laporoskopik yöntemle

‹nce barsak hastal›klar›n›n cerrahi tedavisi

Kapsül endoskopisi yöntemiyle ince barsaklar›n

incelenmesi

Acil apandisit tedavisi, laporoskopik yöntemle

Kal›n barsak ve rektum hastal›klar› ve tümörleri

Proktolojik cerrahi

Hemoroid, fistül, fissür,

K›l dönmesi ameliyatlar›

F›t›k ameliyatlar›

Laporoskopik yöntem dahil kas›k f›t›¤› ve göbek

f›t›¤› ameliyatlar›

GENEL CERRAH‹



Böbrek hastal›klar›, tafllar› ve tümörlerinin

cerrahi tedavisi

Üreter tafllar› ve hastal›klar›

Mesane tümörleri ve di¤er hastal›klar›

Prostat hipertrofisi

Prostat kanseri, prostat biopsisi

Bunlar›n endoskopik tedavisi

Testis hastal›klar›, tümörleri

Androloji

Erkeklerde k›s›rl›k, cinsel fonksiyon bozukluklar›,

cinsel yolla bulaflan hastal›klar

Kad›nlarda idrar problemleri, idrar kaç›rma,

mesane sarkmas›

Çocuklarda idrar yolu anormallikleri, inmemifl

testis, gece iflemeleri, Sünnet yap›lmas›

Kapal›-endoskopik prostat, mesane, idrar yolu

operasyonlar›

Perkütan cerrahi giriflimler

Böbrek, mesane ve idrar yolu tafllar›n›n k›r›lmas›

ÜROLOJ‹





Katarakt

Glokom (Göz Tansiyonu)

Retina Hastal›klar› (Sar› Nokta Hastal›¤›)

Kornea Hastal›klar›

Görme Kusurlar›

- Miyop, hipermetrop, astigmatizm

Gözyafl› kanal› hastal›klar›

fiafl›l›k

Göz çevresi hastal›klar›

UYGULAMALAR

Ultrasonografi

Oküler Biyometri

Optik Koherens Tomografi (OCT)

Pakimetri

Fundus Floresein Anjiografi

Bilgisayarl› görme alan›

Plusoptix (Çocuklarda gözlük ölçümü)

Kontakt Lens Tak›lmas›

Argon Laser

Yag Laser

Göz içi ilaç enjeksiyonlar›

Ameliyatlar, fiafl›l›k, Glokom, Katarakt (FAKO)

Göz içi lens operasyonlar›

GÖZ SA⁄LI⁄I ve HASTALIKLARI



Venus - Boticelli - 1486



Göz kapa¤› estetik ameliyatlar›

Estetik burun ameliyatlar›

Yüz germe

Yüzdeki tümörlerin ç›kart›lmas›

Boyun esteti¤i

El cerrahisi

Meme esteti¤i ameliyatlar› (küçültme,

büyültme)

Kar›n germe (Abdominoplasti)

Liposuction (Vücudun çeflitli yerlerindeki

fazla ya¤lar›n emilmesi)

Vücuttaki çeflitli izlerin estetik ç›kart›lmas›

Saç Ekimi: Uzman doktorlar ve özel ekipleri

taraf›ndan hastanemizde ileri FUE yöntemi ile

saç ekimi yap›lmaktad›r.

PLAST‹K, REKONSTRÜKT‹F
ve ESTET‹K CERRAH‹



‹flitme ve denge bozukluklar›

Üst solunum yolu hastal›klar›

Allerjik hastal›klar›n tedavisi

Sinüzit tedavisi

Ses bozukluklar›n›n tedavisi

Endoskopik burun ve sinüzit cerrahisi

Kulak ameliyatlar›, orta kulak iltihaplar›,

kulak tümörleri

Yüz felçleri tedavisi

Bademcik ameliyatlar›

Horlama cerrahisi ve radyofrekans yöntemi ile

tedavisi

G›rtlak kanseri tedavisi

Ses tellerindeki nodüllerin tedavisi

Bafl ve boyun tümörleri cerrahisi

KULAK BURUN BO⁄AZ



Einstein’ın ölümünün ardından Princeton Hastanesinde
patolog T. S. Harvey tarafından yapılan otopsisinde beyni çıkartılarak saklanmıştı.

The brain of Albert Einstein 1955

Bel f›t›¤›

Boyun f›t›¤›

Beyin kanamalar›

Beyin ve omirilik tümörleri

Beyin ve omirilik yaralanmalar›

Sinir s›k›flmalar›, karpal tünel sendromu

UYGULAMALAR

EEG Laboratuar›

EMG Laboratuar›

Kranial MR Anjiografi

NÖROfi‹RURJ‹



Kifliye özel beslenme ve diyet planlar› bilimsel

bilgiler rehberli¤inde uygulanmaktad›r

Bilimsel ve do¤ru beslenmeyi ö¤retmek

Hastalarda beslenme davran›fl de¤iflikli¤i

sa¤lamak

Vücuttaki ya¤ kas su oranlar› ve ya¤›n vücuttaki

da¤›l›m›n›n özel bir tart›yla tespiti

Ya¤ oran›, boy, cinsiyet, fiziksel aktivite, kan

bulgular› do¤rultusunda en uygun beslenme

program›n›n planlanmas› ve takibi

BESLENME ve D‹YET



Çürük tedavileri, estetik dolgular

‹mplantoloji ve cerrahi

Estetik protez uygulamalar›

Gülüfl tasar›m›

Çocuk difl hekimli¤i

Kanal tedavisi

Ortodonti (çarp›k difller)

Difl eti hastal›klar›

Difl beyazlatma

Koruyucu difl hekimli¤i uygulamalar›

Panoromik film çekimi

A⁄IZ ve D‹fi SA⁄LI⁄I









Biyokimya, Hormon, Mikrobiyoloji�ve�Seroloji�

Laboratuvarlarımızda 24 saat kesintisiz hizmet

verilmektedir.

Cinsel temasla bulaflan hastal›klarda serolojik

ve kültür incelemesi, mantar mikroskobi ve

kültürü, d›flk›da parazit tayini, her türlü

materyalden kültür ve antibiyogram h›zl› bir

flekilde yap›lmaktad›r.

Tüm biyokimya ve hormon testleri, tümör,

hepatit markırları, TORCH, kardiyak belirteçler,

vitaminler, 24 Parametre hemogram,�

Koagulasyon testleri, kolon-jel sistemi ile kan

grubu ve cross testleri, spesifik allerji testleri

dahil tüm laboratuvar gereksinimleri

karflılanmaktadır.

LABORATUVAR









Radyoloji bölümümüz deneyimli doktor ve

teknisyenler nezaretinde yatan hastalar›m›za,

poliklinik hastalar›m›za ve d›flar›dan istek

gösterilen hastalar›m›za 7/24 hizmet vermektedir.

Tüm konvansiyonel ve portatif cihaz ile yap›lan

radyolojik incelemeler, Floroskopik Dijital

Röntgen ve Multix Fusion Dijital Sistemle

gerçeklefltirilmektedir.

Dijital Skolyoz grafisi

EMAR (MRG): Nöroloji, ortopedi, boyun, meme,

toraks, bat›na yönelik tetkikler yap›labilmektedir.

Bilgisayarl› Tomografi (BT)

(Multislice - Çok Kesitli Tomografi)

Ultrasonografi (US)

Renkli Doppler Ultrasonografi

Dijital Mammografi

Mammografik inceleme tam dijital sistem ile

yap›lmaktad›r.

Kemik Dansitometrisi

(Kemik Yo¤unlu¤u Ölçümü)

Giriflimsel Radyoloji

‹nce i¤ne (‹‹AB) ve Tru-cut Biyopsiler, perkütan

direnaj ifllemleri ultrasonografi veya bilgisayarl›

tomografi rehberli¤inde yap›labilmektedir.

TIBB‹ GÖRÜNTÜLEME MERKEZ‹







ERCP



Yenilenen ve modernize edilen endoskopi ünitemizde ifllemler hasta uyutularak

gerekirse anestezi uzman› gözetimi alt›nda yap›l›r.

Fiberoptik ince endoskopi aleti ile üst ve alt sindirim kanal› incelenerek

hastal›klar›n teflhisi gözle görülerek konulabilir, biyopsi al›nabilir, ayr›ca kanama

durdurulmas›, darl›klar›n geniflletilmesi, stent yerlefltirilmesi gibi tedaviye

yönelik ifllemler yap›labilir.

Endoskopi ile yemek borusunun incelenmesine özofagoskopi, midenin

incelenmesine gastroskopi, oniki parmak barsa¤›n›n incelenmesine

duodenoskopi, kal›nbarsaklar›n incelenmesine kolonoskopi denilir.

Bu yolla çeflitli divertiküller, yemek borusu, mide, kal›n barsak tümörleri (polip,

kanser, selim tümörleri), mide f›t›¤›, gastrit, mide ülseri, kanamalar, kolitler

teflhis edilebilir.

Helicobacter pylori: Gastrite ve mide kanserine de neden olabilen bu bakteri

endoskopi laboratuvar›m›zda gastroskopi yolu ile teflhis edilebilmektedir.

Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi (ERCP): Endoskop mide yoluyla

oniki parmak barsa¤›na geçirilerek safra ve pankreas kanallar›n›n burada aç›ld›¤›

delikten safra yolu ve pankreas kanallar› incelenir. Bu yolla biyopsi al›nabilir,

safra yolundaki sar›l›¤a neden olan tafllar temizlenebilir, stent yerlefltirerek

pankreas bafl› kanserinde ortaya ç›kan sar›l›k tedavi edilebilir.

Bronkoskopi: Akci¤er hastalıklarının tanı ve tedavisinde solunum yollar›n›

endoskopi ile incelenmesidir. Bu yolla solunum yoluna kaçan yabanc› cisimler

ç›kart›labilir, kanser flüphesinde biyopsi al›nabilir, t›kayan tümörlerde stent

yerlefltirilebilir.

Akci¤er Solunum Fonksiyon Testleri: Özellikle sigara içen ve amfizemli

hastalarda akci¤erin fonksiyon kapasitesinin tespiti, ameliyat olacak riskli

hastalarda akci¤er fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesi amac› ile ameliyat öncesi

uygulanmaktad›r.

Kapsül Endoskopisi: Mini robot veya mini kamera ile ince barsaklar›n

incelenmesidir. ‹çinde kamera bulunan bir kapsülün yutulmas› ve bu kapsülün

sindirim kanal› boyunca görüntü kaydetmesi ile yap›l›r. Kapsül yutulduktan

sonra 8 saat kay›t al›n›r. Kay›t için vücuda tak›lan sensörler kullan›l›r. Hasta

üzerinde bu kay›t cihaz›n› tafl›rken günlük aktivitelerini sürdürebilir.

ENDOSKOP‹ LABORATUVARI





Elektroensefalografi (EEG)

Beyinin elektriksel etkinli¤inin de¤erlendirilmesi

ifllemidir. Sara (epilepsi), dejeneratif beyin

hastalıkları, santral sinir sistemi enfeksiyonları,

psikiyatrik ve nöropsikiyatrik hastalıkların tanı

ve tedavisinde yardımcı olan bir arafltırma

yöntemidir.

Elektromiyografi�(EMG)

Sinirler ve kaslardan alınan elektriksel sinyallerin

yazdırılması ve yorumlanmasıdır. EMG çevresel

sinirleri etkileyen hastalıklarda tanı koymak,

tanıyı do¤rulamak, çevresel sinirlerde ortaya

çıkan ifllev bozukluklarını ya da yapısal hasarların

fliddetini belirlemek, hastalık sürecini izlemek

ve uygulanan tedavinin etkisini de¤erlendirmek

için baflvurulan bir inceleme yöntemidir. Doktor

tarafından uygulanmaktadır. EMG; sinir

yaralanmaları (sinir kesisi, trafik kazaları vs.),

sinir sıkıflmaları (karpal tünel sendromu vs.),

boyun ve bel fıtıklarının teflhisi, sinirlerin

fonksiyonlarını bozabilen hastalıkların (fleker

hastalı¤ı, böbrek hastalı¤ı gibi) sinirler üzerindeki

etkilerinin arafltırılması, yüz felci teflhis ve takibi,

kas ve sinir-kas kavfla¤ı hastalıklarının teflhisi

(myasteni, myopati vs.), kas erimeleriyle giden

omurilik hastalıklarının (ALS, polio vs.) teflhisinde

uygulanır.

NÖROLOJ‹ LABORATUVARI





ELEKTROKARD‹YOGRAF‹ (EKG)
Kalbin elektriksel aktivitesinin vücuda yapıfltırılan elektrotlar
aracılı¤ı ile grafiksel olarak kaydedilmesi yöntemidir. Bu
yöntemle kalp ritim bozukluklarını ortaya çıkarmak, gö¤üs
a¤rısı ile baflvuran hastalarda olası kalp hastalıklarının tanısını
koymak, kalp pili ifllevini izlemek�ve bazı ilaçların etkilerini
de¤erlendirmek mümkündür.

HOLTER ELEKTROKARD‹YOGRAF‹ (HOLTER EKG)�
Bu yöntemle kifli günlük yaflant›s›n› sürdürürken üzerinde
tafl›d›¤› cihazla sürekli (48 saat) EKG kayd› yap›lmakta ve
oluflan her türlü ritim bozuklu¤u kayda geçmektedir. Bu
verilerin bilgisayar arac›l›¤›yla yorumlanmas› ile bilgiler elde
edilebilmektedir. Bu yöntemle ritim bozukluklar›, bay›lma
nedenleri ve kalp damar hastal›klar›n›n nedenleri teflhis
edilebilmektedir.

TANS‹YON HOLTER‹
Tansiyon holter takibi (24 saatlik kan basıncı ölçümü), tüm
gün ortalama kan basıncı ve daha kısıtlı dönemlerdeki (gece
veya gündüz, sabah çok erken saatler) ortalama de¤erler
hakkında bilgi vermektedir.

EFOR TEST‹
Bu yöntemde hasta koflu bandı üzerinde yürütülerek (treadmill)
kalp hızı arttırılır. Test boyunca kalp ritmi sürekli olarak takip
edilir ve EKG analizi yapılır. Aynı zamanda hastan›n tansiyonu
da yakından takip edilir.

EKOKARD‹YOGRAF‹ (EKO)
Bu yöntem ultrason dalgalar› kullan›larak kalp kapak
hastal›klar›n›n tan›s›nda, kalp içi bas›nçlar›n›n ve kalp kas›n›n
fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesinde kullan›l›r.

KARD‹YOLOJ‹ LABORATUVARI



TAfi KIRMA
Tafl kırma cihazı olan ESWL (extrakorporeal shock
wave lithotripsy) vücut dıflından ses dalgaları
göndererek böbrek taflına ulaflır ve taflı kırarak küçük
parçalara ayırır, bu küçük parçalar da idrar yoluyla
vücuttan atılır. ESWL'nin önemi, uygun böbrek
tafllarının ço¤unun en az zarar veren (minimal
invaziv) bir yolla tedavi edilmesine olanak
sa¤lamasıdır.

Hastanemizde bu konuda deneyimli bir ekip
taraf›ndan, cerrahi müdahale gerektirmeyen böbrek
tafllarınızı baflar›yla kırmaktayız.

Üroflowmetri: ‹fleme sırasında idrar akımının hızını,
fleklini ve miktarını gösteren bir testtir.

ÜROLOJ‹ LABORATUVARI

Manneken Pis Brüksel

Bu heykelin suyu her yıl
Dünya Prostat Günü olan
14 Eylül’de kısılmaktadır



Saf Ses ODYOGRAM
‹flitme kaybının seviyesini, tipini tespit etmek için
sessiz kabinde yapılan testtir.

Yeni Do¤an ‹flitme Taraması�
‹ç kulak kaynaklı bir iflitme azlı¤ı olup olmadı¤ını
gösteren objektif bir testtir.�Hastanemizde yeni do¤an
bebeklere taburcu olmadan önce iflitme tarama testi
yapılmaktadır.

Timpanometri
Kula¤ın basıncını ölçmeye yarayan testtir.�
Ölçünün sonucunda grafik elde edilir.
Bu grafik bize hastanın kula¤ındaki (+) ya da
(-) basınç hakkında bilgi verir.

KBB LABORATUVARI









Ameliyat olacak olan her hasta ameliyattan önce

uzman anestezi doktorlar› taraf›ndan görülerek

de¤erlendirilir. Gerekli olan incelemeler ve

konsültasyonlar yap›larak hasta ameliyata

haz›rlan›r. Ameliyathanemizde en son teknolojiye

sahip genel anestezi ekipmanlar› bulunmaktad›r.

Ayr›ca genel anesteziye uygun olmayan veya

gerektirmeyen hastalarda spinal-epidural

anestezi ve bölgesel anestezi yöntemleri de

uygulanmaktad›r.

Sa¤lık Bakanlı¤ının kalite standartları ve

yönetmeli¤ine uygun 4 büyük ameliyathanemiz

mevcuttur.

Ameliyathanelerimizde kalite standartlarına

uygun hepa filtreli merkezi havalandırma sistemi

uygulanmaktadır. Isı, nem, dezenfeksiyon ve

partikül ölçümleri periyodik aralıklarla rutin

olarak  yapılmaktadır.

Tıbbi donanım olarak son teknolojiye uygun

skopi, mikroskop ve endoskopik cihazlarımızla

hizmet vermekteyiz.

Ayrıca bölümümüzde ameliyat sonras› derlenme

ve takip ünitesi de hizmet vermektedir.

Tüm büyük ameliyatlar ve videoendoskopik

(laparoskopik) cerrahi, her branflta

uygulanabilmektedir.

Ameliyathane içindeki patoloji laboratuvar›nda

ameliyat esnas›nda an›nda frozen section

patolojik inceleme yap›lmaktad›r.

ANESTEZ‹ ve AMEL‹YATHANE









Ünitemiz alt› adet yüksek teknolojik ekipmanlarla
donatılmıfl solunum cihaz›na sahip yatak ile hizmet
vermektedir.�

Her hastanın Kalp-solunum fonksiyonları, nörolojik
durumu, böbrek fonksiyonları, hemodinamik
dengesi, beslenme durumu
24 saat devaml› doktor, hemflire ve sa¤l›k personeli
ile izlenebilmektedir.

YO⁄UN BAKIM









Bütün hasta odalar›m›z tek kifliliktir. Hepsinde
refakatçi için yatak bulunmaktad›r. Odalar›n hepsinde
banyo bulunmaktad›r. Süit odalarda refakatçi için
ikinci bir banyo da yer almaktad›r. Hasta yataklar›n›n
hepsinde merkezi oksijen bulunmaktad›r. Bütün
odalarda buzdolab› ve televizyon vard›r.  Bütün
hasta odalar›ndan “wireless” internet ba¤lant›s›
yapmak mümkündür.

Bütün hasta yataklar›na manuel elektronik olarak
her türlü pozisyon verilebilmektedir; haval› yatak
bulunmaktad›r. Her yatakta acil durumlar için
hemflire ça¤›rma butonu yer almaktad›r.

Hastanemizin 5. kat›nda yer alan özel serviste yer
alan 8 süit oda ayr›cal›kl› olarak dekore edilmifltir.
Burada kendinizi evinizde hissedebilmeniz ve rahat
etmeniz amaçlanm›flt›r.

HASTA ODALARI





KAFETERYA

Kafeterya bölümümüz hastanemizin ikinci kat›nda
yer almaktad›r. Buradan  temel ihtiyaçlar›n›z›
karfl›layabilirsiniz. Gelen misafirlerinizi burada
a¤›rlayabilirsiniz.

Kafeteryan›n içinde yer alan restoran bölümünde
sabah, ö¤len ve akflam yemekleri yiyebilirsiniz.

‹nternet ofis bölümü:
Kafeteryadaki internet ofis köflesinde bulunan
bilgisayar ve printer ile ofis ifllemlerinizi yapabilir
ve ç›kt›lar›n› alabilirsiniz.

OTOPARK

Hastanemiz bahçesinde hasta ve hasta yak›nlar›
için 24 saat hizmet veren vale servisi vard›r.



medder@osmanogluhastanesi.com.tr www.osmanogluhastanesi.com.tr





ile anlaflmal›d›r.

TBMM, Özel Sigortalar,

Kurumlar, Bankalar
ve

Hastanemiz



Osmano¤lu Hastanesi
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