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H E K İ M  K A D R O M U ZDeneyimli ve Güçlü Kadro, Yüksek Teknoloji, Güvenilir Hastane
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SİEMENS Symbia E Dual

NÜKLEER TIP MERKEZİ

   Nükleer Tıp Merkezi’mizde gerçekleştirilen sintigrafi çekimleri güvenli, ağrısız ve 
verimli şekilde sonuçlanmaktadır. Test başlamadan önce, radyoaktif ilaç intravenöz 
veya oral olarak verilir. Kısa süre sonra, “sintigrafi” adı verilen vücut görüntüleri özel 
kameralar kullanılarak elde edilir. Bu görüntüler radyoaktif ilacın organ içinde 
ilerlemesini gösterir ve tanı için değerli bilgiler sağlar. Görüntüler nükleer tıp 
uzmanımız Dr. Mustafa Aras kontrolünde yorumlanarak raporlanır.

Sintigrafi; hastalıkların erken dönemde tanınması ve 
tedavide başarı oranının artmasını sağlamaktadır. 

   Nükleer Tıp bölümünde; kalp, böbrek, akciğer, tiroid, karaciğer ve beyin gibi 
organların çalışma durumunu, anatomisini, fizyolojisini ve patolojisini göstermek için 
birbirinden farklı görüntüleme ilaçları (Radyofarmasötik) ve farklı özelliklerde 
kameralar kullanılmaktadır. 

    Kalp hastalıkları, kanser, enfeksiyon, damar tıkanıklığı, metabolik bozukluklar, 
böbrek rahatsızlıkları, beyin hastalıkları, yaşlılığa bağlı değişiklikler gibi çok farklı 
hastalıklarda Nükleer tıp tetkikleri ile hastalığın varlığı ve mevcut ise seviyesi 
hakkında bilgi toplanabilmekte, tiroid hastalıkları gibi bazı hastalıklarda ise hastalığın 
tedavisine yönelik girişimlerde bulunulmaktadır. 

“Yalnız Degilsiniz,
             Hep Sizinleyiz”

Uzm. Hilal Kabasakal

Doç. Dr. Şeref Yüksel
Nefroloji

Doç. Dr. Zekeriya Kaya
Kardiyoloji

Doç. Dr. Mustafa Öztürk
Tıbbi Onkoloji

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Uzm. Dr. Çınar Balçık
Radyoloji 

Standart Check-Up
Detaylı Bayan Check-Up
Detaylı Erkek Check-Up
Kardiyolojik Check-Up
Ç
Meme Check-Up

ocuk Check-Up

CHECK-UP

YILDA EN AZ
BİR KEZ CHECK-UP
Check-up, sağlıklı olarak bilinen kişilerde belirtileri geç 
fark edilebilecek hastalıkların erken teşhisini hedef alan 
ve tüm organ sistemlerini taramaya yönelik bir sağlık 
programıdır. Yaşam kalitemizin uzun yıllar yüksek 
kalitede devam etmesini sağlamak için çaba 
göstermeliyiz. 

Bu nedenle sağlığa özen göstermenin bir yöntemi olan 
check-up, koruyucu hekimlik hizmetlerinin de önemli bir 
parçasıdır.

KEMOTERAPİ
Ünitesi
Hizmetinizde...
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Genel Cerrahi Kliniği

Obezite 
ameliyatına, 
uzmanlarla birlikte 
karar veriliyor...

Nefroloji Uzmanı Kardiyoloji Uzmanı
Doç. Dr. Şeref YÜKSEL Doç. Dr. Zekeriya KAYA

Obezite cerrahisi (bariatrik cerrahi) temel olarak iki prensibe dayanıyor; mide 
hacminin küçültülmesi veya ‘malabsorsiyon’ yani yiyeceklerin emiliminin bazı 
aşamalarda engellenmesi prensibi sağlanmaktadır. Obezite ameliyatlarında en 
uygun olan, doğru hastaya doğru zamanda doğru operasyonun yapılmasıdır. 
Obezite cerrahisinde; sıklıkla 3 yöntem kullanılır.

Aşırı Kilo İle Gelen Sağlıksız 
Yaşamda 

‘’Obezite Ameliyatı’’ Dönemi

Sleeve gastrektomi (Midenin tüp şeklinde küçültülmesi yani tüp mide ameliyatı)

Ayarlanabilir mide bandı (Mideye kelepçe takılarak, midenin küçültülmesi)

Gastrik by-pass (İnce bağırsağın bir kısmı devre dışı bırakılarak midenin küçültülmesi)

OBEZİTE
ARTIK

KADERİNİZ DEĞİL!

Aramıza yeni katılan hekimler

Deneyimli hekimlerle birlikte çalışmalarını sürdüren genel cerrahi kliniğimiz, 
karaciğer safra yolları, pankreas cerrahisi,  kolon-rektum ve obezite cerrahisi gibi 
ileri teknoloji ve bilgi gerektiren cerrahi operasyonları başarı ile uygulanmaktadır. 
Hastanemiz Genel Cerrahi kliniğinde her türlü laporaskopik cerrahi işlem 
yapılabilmektedir.

İleri teknoloji ve bilgi gerektiren
cerrahi operasyonlar...

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

SİZİN SAĞLIĞINIZ
UZMANLIK ALANIMIZ!

Genel cerrahi uygulamaları
Kanser Cerrahisi 
Obezite Cerrahisi
Karaciğer Safra yolları
Pankreas Kanseri Cerrahisi
Mide fıtığı ve re�ü cerrahisi
Splenektomi (Dalak cerrahisi)

Appendektomi (Apandisit)
Single port (tek delik) Appendektomi 
İnguinal Herni (Kasık fıtığı)
Kolesistektomi (Safra kesesi)
Single port (tek delik) Kolesistektomi

Mide küçültme ameliyatı öncesi hangi yöntemin uygulanacağına karar verilirken kişinin 
tercihine de önemlidir. Ancak son karar, hastanemizde uzmanlar tarafından yapılan çok 
sayıda değerlendirmenin ardından birlikte verilir.

Genel cerrahi uzmanı, beslenme uzmanı, psikiyatri uzmanı, fizik tedavi uzmanı tarafından 
değerlendirilen kişide, öncelikle obezite sorununun altında yatan yeme alışkanlıkları, 
psikolojik problemler, sağlık durumu gibi faktörler incelenir. Detaylı incelemelerin 
sonunda kişiye en uygun cerrahi yöntem seçilmektedir. Çünkü obezite ameliyatlarında 
başarıyı belirleyen en önemli faktör; kişiye en uygun yöntemin seçilmesidir.

Op. Dr. Süleyman Şahin
Genel Cerrahi 

Doç. Dr. Mustafa Özsoy
Genel Cerrahi

Estetik ve Plastik Cerrahi Bölümünde Yapılan Diğer İşlemler

Skar (İz) tedavisi

Yanık ve sonrasında oluşmuş 
problemlerin tedavisi

Yarık dudak - damak 

Kronik yara bakımı ve cerrahisi 
(Diyabetik ayak ve yatak yaraları)

Maksillofasiyal cerrahi 
(Çene ve yüz kemiği kırıkları)

Deri kanseri cerrahisi

El cerrahisi

Genital estetik

Vücut şekillendirme

Yüz gençleştirme (Botoks, dolgu, PRP)

Kepçe kulak ameliyatı

Karın germe ( Abdominoplasti)

Tekniği ile DesteklenmişLateral Slit (Yağ Kanal)

SAÇ EKİMİFUE
Kellik problemindeki en etkili ve en keskin çözüm hiç kuşkusuz saç ekimidir. 
Lateral Slit tekniğinde özel olarak hazırlanan ince bisturiler sayesinde saçların 
doğal açılanmalarını birebir taklit edilerek FUE yöntemiyle saç ekimi 
hastanemizde başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Saç ekiminde var olan saç miktarı ve alınma şekli önemli olduğu kadar ekilen 
saçların yönü, ön saç çizgisinin doğallığı en az ekilen saç miktarı kadar önemlidir.

Saç ekimi operasyonlarında en doğal sonucun elde edilmesinde en önemli 
etkenlerden biri olan kanal açma işlemi özel malzeme kullanımı, deneyim ve 
profesyonellik gerektirir. Operasyon sonucunu doğrudan etkileyen bu işlem, 
operasyon genelinde küçük bir bölüm olarak görünse de aslında saç 
restorasyonunda ki en önemli temel aşamalardan biridir.

Kadın ve Erkeklerde Liposuction 
ve Meme Estetiği
Egzersiz ve diyete rağmen vücudunuzdaki bölgesel yağlardan 
kurtulamıyorsanız liposuction gerek erkeklerde gerekse kadınlarda tercih 
edilecek en ideal yöntemdir. Jinekomasti dediğimiz erkek memesinin 
büyümesi de liposuction ile iz olmadan kalıcı bir şekilde düzeltilebilmektedir. 
Yine kadınlarda meme büyütme, meme küçültme ve meme dikleştirme 
ameliyatları hastanemiz plastik cerrahi kliniğinde başarı ile yapılmaktadır.

Fonksiyonel Burun Estetiği
Burun estetiği, bayanlarda ve erkeklerde en sık yapılan estetik operasyonlardandır. Burun 
estetiğinde temel amaç yüz ile uyumlu mümkünse ameliyat olduğu dahi anlaşılmayan doğal 
görünüme sahip ve fonksiyonel bir burun oluşturmaktır.

Burnun yüzün harmonisini bozduğu kişilerde uygulanan estetik burun operasyonu ile burun boyutunuz 
artırılabilir, azaltılabilir, büyük burun delikleri küçültülebilir, burun ucunun şekli değiştirilebilir, burnun 
alın ve dudak ile yaptığı açılar düzeltilebilir. Bu işlem sırasında nefes problemine neden olan kıkırdak 
ve kemik eğrilikleri de düzeltilebilmektedir. Burun operasyonun sonrasında kişilerin bakışı, havası, 
gülüşü daha estetik hale gelir. 

Op. Dr. Mürsel Çepni
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif

Cerrahi

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği
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Hastanemizin Medikal Onkoloji Merkezi’nde kanser tanısı almış hastalarımızın takip ve tedavileri 
planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu hastaların takip ve tedavisinde gerektiğinde ilgili Cerrahi 
Uzmanlar ve Radyasyon Onkolojisi hekimi ile işbirliği yapılmaktadır. Hastalarımızın tedavi planlarındaki 
ilerlemeler Medikal Onkoloji Hekimi, Kemoterapi Hemşiresi, Radyoloji Uzmanı, hastanın Cerrahı, 
Onkoloji konusunda deneyimli Psikolog, Diyet ve Beslenme Uzmanı’nın da bulunduğu bir heyet ile takip 
edilerek, tedavilerin hastanın ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesini sağlanmaktadır. Hastalarımızın 
tedavisinde temel prensibimiz, kemoterapi uygulanan hastalarımızda oluşabilen enfeksiyonlar, böbrek 
yetmezliği, kalp yetmezliği, beslenme bozuklukları vb. sorunların çözülmesinde de etkin rol 
oynamaktır. Damardan infüzyon şeklinde verilen kemoterapi ilaçlarımız, bu konuda uzman Kemoterapi 
Hemşiresi tarafından özel bir ortamda güvenlikli bir şekilde hazırlanır. Polikliniğimizde, ayakta veya 
hastalarımızın durumuna göre yataklı tedavi servislerimizde kemoterapi uygulamalarımız 
yapılmaktadır.

Kanser kelimesi birçok kişide olumsuz bir algı oluşturmasına rağmen, kanser tanısı konulan 
tüm hastalar değerlendirildiğinde, hastaların %80’i multidisipliner tedavi yaklaşımlarıyla 
tamamen iyileşebilmektedir.

Katarakt tedavisi:
Kataraktın tek tedavisi ameliyattır. Katarakt ameliyatı narkoz verilmeden, sadece 
göze damlatılan damla ile lokal uyuşturma yapılarak, yaklaşık yarım saat süren 
bir operasyondur. KATARAKT ameliyatlarında göz içine konulan merceğin 
kalitesi, ameliyatın başarısını ve en önemlisi görme kalitesini belirlemektedir.

KATARAKT ihmale gelmez!
ilk günkü kadar Net görüş

         hedefleyin...

Multifokal Göz İçi Mercek
Katarakt operasyonlarında yeni nesil

gösterme özelliğibir aradayakını ve uzağı
Multifokal lens; yakını ve uzağı bir arada gösterme özelliğine sahip, özel bir yapısı olan ve katarakt 
operasyonlarında kullanılan göz içi mercek çeşididir. Bu mercek; miyop, hipermetrop, astigmat ve 
katarakt gibi görme kusurlarının tedavisinde de kullanılır.

0-16 yaş grubundaki çocukların 
gözlerini korumak için;

İlk 1 yaşında
Okula başlamadan önce,
Okul süresince düzenli göz 
muayenesi yapılması gereklidir.

Amerikan Sağl ık idaresi  (FDA) onayl ı  ALCON IQ katlanabi l i r  göz iç i  mercekler i
Gece görüşünde üstün başarı

UV filtresi ve mavi ışık filtresi ile retina koruması

Yakın ve uzak multifokal lensler ile daha net görüş sağlanmaktadır.

Ömür boyu kaliteli ve berrak görüş

Göz dokularına hasar vermeden hızlı iyileşme

Göz derecelerini düzeltme

•  Akciğer Kanseri

•  Prostat Kanseri

•  Meme Kanseri

•  Baş-Boyun Kanseri

•  Mide-Bağırsak Kanserleri

•  Beyin Tümörleri

•  Pankreas Kanseri

•  Karaciğer Kanserleri

•  Safra Kesesi ve Safra Yolu Kanserleri

•  Malign Mezenkimal Tümörler

•  Böbrek-Mesane Kanserleri

•  Melanom ve Lenfomalar

•  Tiroid Kanseri

•  Testis Kanseri

•  Yumurtalık-Rahim-Rahim Ağzı Kanseri

•  Serviks Kanserleri

ameliyatı olan hastalarımıza
ALCON IQ Lens kullanıyoruz
KATARAKT

Tanı konulan tüm kanser hastalarının
%80’i tamamen iyileşebilir.

Göz Sağlığı KliniğiTıbbi Onkoloji (Kanser Hastalıkları) Merkezi

Doç. Dr. Mustafa Öztürk
Tıbbi Onkoloji Uzmanı

Op. Dr. M. Muhterem Ekim
Göz Hastalıkları

Op. Dr. Ali Arslan
Göz Hastalıkları

Çocukların göz sağlığı, doğumdan itibaren gelecekteki hayat başarıları ve 
mutlulukları açısından son derece önemlidir. Çocuklarda zamanında tespit 
edilerek tedavi edilemeyen göz bozuklukları, göz kayması (şaşılık), göz 
tembelliği, yaşlılık hastalığı olarak bilinen fakat bebeklerde de görülebilen 
glokom ve katarakt gibi hastalıklar onların az görmesine, gelecekteki hayat 
başarılarına ve mutluluklarına olumsuz etki yapacaktır. Bu nedenle bebek 
doğduğundan itibaren yenidoğan döneminde önce çocuk doktoru 
tarafından gözlenmelidir. Rutin olarak 6. Ayda göz doktoru tarafından 
muayene edilmesi çocuğunuzun göz sağlığı için büyük önem taşımaktadır.

Medikal Onkoloji Bölümü’müzde tanı ve tedavi hizmeti verilen kanser türleri şunlardır:

Op. Dr. Muammer Ünal
Göz Hastalıkları

Pek çok kanser türünde altın standart olarak kabul edilen 
kemoterapi uygulaması halen hastalığın en önemli 
tedavilerinden biri olarak önemini korumaktadır. Kanser 
hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını durdurma anlayışı ile 
uygulanan kemoterapiler, artık hastaya ve tümör hücresine 
özel olarak planlanmaktadır. Bilimsel ve en güncel tedavileri 
kullanan PARKHAYAT Hastanesi Kemoterapi Ünitesi’nde 
kanserli dokuları hedef alan akıllı ilaçlar ve antikor tedavileri 
başarıyla uygulanmaktadır.

Kemoterapi  Ünitesi
Tıbbi Onkoloji Merkezi

Hizmete Açıldı...
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BEL FITIĞINDAN DEĞİL
YANLIŞ TEDAVİDEN

K O R K U N

Belde başlayıp bacağa vuran 
ağrılara dikkat!

Bel fıtığının durumuna göre değişen cerrahi yöntemler;

Tıbbi olmayan uygulamalardan kaçının!
Tüm araştırmalar göstermiştir ki 3 - 6 aydan daha kısa sürede tedavi olan hastalarda hiçbir problem kalmamış, aksine uzun yıllar ameliyattan korkup 
bilinçsizce her türlü yöntemleri deneyen hastalarında içinden çıkılmayan başarısız bir bel cerrahisine aday hastalar olmasına sebep olmuştur. Bel ve bacak 
ağrılarınız varsa herhangi bir yöntem uygulanmadan önce ağrılarınızla ilgili doktorunuza muayene olup, mümkün olan tüm tedavi olasılıkları hakkında bilgi 
almalısınız.

Bel fıtığının en önemli belirtisi bel ve bacakta başlayan ağrılardır. Ağrı; hafif, orta veya şiddetli 
olabilir. Bel fıtığı ağrısı, belden başlayıp bir elektrik akımı gibi kesintisiz bacağa yayılır. 
Uyuşmanın da eşlik ettiği bu ağrı genellikle tek taraflıdır ancak taraf değiştirdiği veya iki tarafta 
da hissedildiği görülebilir. Bazen hastalar yalnızca bacak ağrısı ile gelir. Hapşırma, uzun süreli 
oturma, öne eğilme, ağrıyı arttırabilir. İleri vakalarda bacak kaslarında erime, incelme, bacakta 
üşüme olabilir, idrar kaçırma da görülebilir. Bu durumda hasta acilen ameliyata sevk edilmelidir.

Kuvvet kaybı gibi nörolojik bulgular olmamasına rağmen uzun süren ağrılar 
hastaların yaşam kalitesini etkiliyorsa cerrahi girişim kaçınılmazdır. Cerrahinin 
amacı, fıtıklaşmış bir diskin, ağrı ve güçsüzlük belirtilerine neden olacak şekilde 
sinirler üzerine baskı yapmasını ve rahatsızlık vermesini durdurmak bel fıtığı 
hastalığında temel tedavi yöntemidir.

Bel fıtığı olan her hastanın ameliyat olması gerekmez. Çoğu hasta; dinlenme, fizik 
tedavi uygulamaları gibi cerrahi olmayan seçeneklerle bel fıtığını hafifletebilir. 
Ancak sinirlerde basıya bağlı bacaklarda güçsüzlük ya da istemli idrar yapamama, 
omurgada anormal hareketlilikler varsa cerrahi girişim mutlaka gereklidir.

1

2

3

4

Açık diskektomi, ameliyatı yara yerinin büyük olması nedeniyle ameliyat sonrası 
dönemin ağrılı geçmesi, sinir yaralanması ve diğer komplikasyonların ortaya 
çıkabilmesinin yüksek olması nedeniyle pek tercih edilmemektedir.

Mikrodiskektomi, disk cerrahisi için önemli ve standart bir yöntemdir. Daha küçük kesi 
atılır ve kan kaybı oldukça azdır. Aynı zamanda hasta daha kısa sürede taburcu edilir. 
Hasta ameliyat sonrası daha çabuk günlük hayatına ve iş yaşamına adapte olur, ancak 
bazı hastalarda bu durum değişiklik gösterebilir. Bel egzersiz programına ise 
ameliyattan 30 gün sonra başlanabilir. Bu ameliyatın %98’inde başarılı klinik sonuçları 
vardır.

Nükleoplasti (buharlaştırma ve büzüştürme) tam patlamamış disklere uygun bir 
yöntemdir. Komşu dokulara zarar vermeden fıtıklaşmış diskin buharlaştırma ve 
büzüştürme ilkesine dayanır. Disk materyalini azaltılmakta ve sonuç olarak disk basısını 
ortadan kaldırılmaktadır. Son derece sınırlı bir kullanım alanı vardır. Ancak uygun 
hastalarda kullanıldığında faydası tartışılmaz bir gerçektir. Nuklepolasti uygulanan 
hastalarda %50–60 iyileşme beklenmektedir.

Lazer Disk dekompresyonu nükleoplastiye benzer. Nükleoplastiden daha az etkili. Tam 
patlamamış disklere uygundur. Bu disklerin büyük bir bölümü ilaç tedavisi ile zaten 
düzelmektedir. Endoskopik diskektomi her hastaya uygun olmaması nedeniyle pek 
tercih edilmemektedir.

Beyin ve Sinir Cerrahi KliniğiKadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Çarpma, düşme ya da trafik kazası gibi herhangi bir darbe sonucu meydana gelen çıkıklar, acil müdahale 
gerektirir. Ancak uzman olmayan kişilerce yapılacak hatalı bir uygulama tedaviyi güçleştirir, hastanın sakat 
kalmasına yol açar. Böyle bir durumda çıkık tedavisi için mutlaka bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına muayene 
olmanız sağlığınız için büyük önem taşır.

Çıkıklarda hatalı uygulama sakatlığa sebebiyet verebilir!

Ortopedi hareket,
           hareket yaşamdır.

Eklem
Koruyucu

Cerrahi

Artroskopi fiberoptik cihazlar kullanılarak eklemlerin içlerini görüntülü muayene ederek eklem 
içinde meydana gelen hastalık ve yaralanmaların tanı ve tedavisini sağlayan bir yöntemdir. 
Artroskopi ufak birkaç cilt kesisi ile yapılır. Ameliyat yaklaşık 1 saat sürer ve ameliyattan birkaç saat 
sonra hasta taburcu edilmektedir. Artroskopi ile yapılan ameliyatlarda; diz-omuz-el ve ayak bileği 
artroskopileri, bağ-kıkırdak-menisküs-tendon operasyonları, kıkırdak nakilleri modern cerrahi 
teknikler kullanılarak hastanemizde başarı ile uygulanmaktadır.

Artroskopi 
Ameliyatları

Ortopedi operasyonlarında 
kolaylık sağlayan yöntem.

Ortopedi ve Tramvatoloji Kliniği
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Kordondan kan alınması Kordon Kanı hangi hastalıklarda kullanılır?
Kordon Kanının tedavide kullanılması 30 yıla yakın bir süredir başarı ile 
uygulanmaktadır. Dünyada şu ana kadar 25.000 adet kordon kanı nakli 
başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu nakillerin önemli bir kısmı ise hastanın 
kendisi yada aile fertlerinin (Yakın Akraba - Kardeş gibi) birisi adına 
saklanan kanlardan gerçekleştirilmiştir. 
Tedavi edilen hastalıklar arasında lösemi – lenfoma gibi kötü huylu kan 
hastalıkları, kalıtsal bir takım hastalılar, ülkemizde özellikle talasemi 
(Akdeniz anemisi) gibi hastalıklar gelmektedir. Bunun yanında son yıllarda 
bazı çocukluk çağı kanserlerinde (nöroblastom vb.) yüksek doz 
kemoterapiye destek olarak da kullanılmaya başlanmıştır.

Kordon kanı bebek doğar doğmaz ilk 10 dakika içinde, göbek bağı 
kesildikten sonra göbek bağının plasenta tarafında kalan bölümünden 
alınır. Hem normal yolla hem de sezaryen doğumlarda uygulanabilir. Bu 
yöntem, bebek doğduktan hemen sonra plasentaya bağlı olan kordonun 
içindeki kan özel bir sistem yardımıyla pıhtılaşmayı önleyici madde içeren 
kan torbası içine toplanır. Bu kan kök hücre açısından son derece zengindir. 
Direk olarak anne veya bebekten kan alınmadığı için herhangi bir acı hissi 
veya komplikasyon riski yoktur. Toplanan kan 36 saat içinde anlaşmalı 
olduğumuz Türkiye’nin en büyük kordon kanı bankası laboratuvarına 
gönderilir. Kordon kanı laboratuvarında özel yöntemler ile dondurulur ve 
sıvı azot içinde saklanır. Dondurulan hücreler daha sonra gerek 
duyulduğunda çözülerek önemli hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

Doğumla Gelen Mucize
KORDON KANI ve KORDON DOKUSU

Ailenizin sağlığı için yapılabilecek 
en büyük yatırım!

Yenidoğan bebeklerin kordon kanından alınan kök 
hücrelerin özel koşullarda dondurularak saklanmasıyla, 
çocuklarda yaş ilerledikçe ortaya çıkabilecek, çoğu ağır 
seyirli hastalığın tedavisi için, önemli bir seçenek 
sağlanıyor.


