Hangi Durumlarda Kardiyolojik
Check-up Yaptırılması İstenir?
• Göğüs ağrısı şikayeti
• Ailede kalp - damar hastalığı
öyküsü
• Ailede ani ölüm öyküsü
• Nefes darlığı, tıkanma şikayeti
• Kalp atışlarında düzensizlik
• Çabuk yorulma
• Bayılma atakları yaşayanlar
• Kalp hastalığı riski yüksek olan
kişiler; hipertansiyon, şeker
hastalığı varlığı, ailesinde erken
yaşta kalp damar hastalığı 		
hikayesi olanlar
• Şikayeti olmayan 40 yaş üstü
kişiler; kalp - damar hastalıkları
riski belirlemek amacıyla
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Başarımız, Sağlığınız...

Check Up ve Kardiyolojik Check Up Nedir?
Check-up, periyodik olarak yapılan genel sağlık
kontrolüne verilen isimdir. Hiçbir hastalığınız yoksa
da sağlığınızı korumanız ve hastalıkları erkenden
fark edebilmeniz için her yıl düzenli olarak check-up
yaptırmanız önerilmektedir.
Hastalıkların, özellikle kronik hastalıkların hemen
hepsinin belirtisiz ya da günlük yorgunluk ve sıkıntılara
bağlı olduğu düşünülen hafif belirtilerle seyrettiği bir
dönemi vardır. Bu dönemde, belirti vermeden ilerleyen
bu hastalıklara bağlı olarak organlarda bazen kalıcı
hasarlar oluşabilmektedir. Bu noktadan sonra çözümler
çok daha pahalı ve zor olmaktadır.

Kardiyolojik Check Up’ı Neden
Yaptırmalıyım ?
Kardiyolojik check-up’ ın bir amacı bireylerde
de mevcut olabilen kalp ve damar hastalıklarını
tespit etmek, diğer bir amacı da bu hastalığa yol
açabilecek hipertansiyon, kolesterol yüksekliği,
şeker hastalığı, sigara kullanımı gibi önlenebilir
risk faktörleri ile mücadele etmektir.

Kardiyolojik Check Up Paketimizde
Bulunan Testler
Check Up Programlarım
Ekokardiografi
Efor Testi
EKG
Hemogram
Glukoz (Açlık kan şekeri)
Üre

Kreatin
Total Kolestrol
HDL Kolestrol
LDL Kolestrol
VLDL Kolestrol
LDH
Trigliserid

Daha sonra ortaya çıkacak bir hastalığın ya da var
olan riskin erken tanısında check-up programlarının
önemi çok büyüktür. Hastalık ortaya çıkmadan önce
gerekli önlemleri alarak kişinin sağlıklı kalmasının
amaçlandığı check-up programları bireyin yaşam süresi
ve yaşam kalitesi açısından son derece önemlidir.

Kardiyolojik Check Up Hangi Hastalıkların
Teşhisi İçin Önem Arz Eder?

Dünyada ölümler en sık kalp damar hastalıklarına bağlı
olmaktadır. Bu nedenle yakınması olmayan bireylerin
kardiyolojik kontrolden geçmeleri, olası kalp ve damar
hastalıklarının varlığının tespiti ve kişinin kalp-damar
hastalığına yakalanma riskini azaltmaktadır.

Başta kalbi besleyen damarlarda darlık ve/
veya tıkanıklık ile kendini gösteren koroner arter
hastalığı olmak üzere, kalp kası hastalıkları,
kalp kapaklarını ve kalbi çevreleyen zarları
ilgilendiren hastalıklar, doğumsal kalp hastalıkları,
hipertansiyon, kalp ritim ve ileti bozuklukları ve
tüm bunların neticesinde oluşan kalp yetmezliğinin
tanısında ve bu hastalıkların erken dönemde
tanınıp tedavi edilmesinde kardiyolojik check-up
yaptırmak önem arz etmektedir.

Randevular
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Randevu saatinize özen göstermeniz tedavi
planlama aşamalarının aksamadan ilerlemesi
için önemlidir.Kimi zaman beklenmedik
durumlar tedavinizin planlanmasında bir takım
aksaklıklara neden olabilir. Anlayışınız için
teşekkür ederiz.

