
7.Hastanenizde ne tür Ultrasonun (USG) ve Doppler-USG (Doppler-Ultrason) tetkikleri yapılmaktadır? 
Hastanemizde yapılan başlıca USG işlemleri şunlardır: 

 Tiroid USG 

 Abdomen (Tüm Batın) USG 

 Üst Batın USG 

 Alt Batın-Pelvik USG 

 Üriner USG 

 Yüzeyel USG 

 Trans-fontanel USG 

 Meme USG 

 Kalça USG 

Hastanemizde yapılan başlıca Doppler USG işlemleri şunlardır: 

 Alt ekstremite arter-venöz Doppler USG 

 Üst ekstremite arter-venöz Doppler USG 

 Pelvik Renkli Doppler USG 

 Karotis Doppler USG 

 Abdominal aorta Doppler USG 

 Renal  Renkli Doppler USG 

 Boyun Doppler USG 

 

7.What kind of Sonography (USI) and Doppler-USI (Doppler-Sonography) examinations are performed in your 

hospital? 

The main USI procedures performed in our hospital are: 

 Thyroid USI 

 Abdomen (Whole Abdomen) USI  

 Upper Abdominal USI 

 Lower Abdominal-Pelvic USI  

 Urinary USI 

 Superficial USI  

 Transfontanel USI  

 Breast USI 

 Hip USI 

The main Doppler USI procedures performed in our hospital are: 

 Lower extremity arterial-venous Doppler USI 

 Upper extremity arterial-venous Doppler USI  

 Pelvic Color Doppler USI 

 Carotid Doppler USI  

 Abdominal aorta Doppler USI  

 Renal Color Doppler USI  

 Neck Doppler USI 

 

 

يتم التي الصوتية فوق بالموجات دوبلر وفحوصات الصوتية فوق الموجات فحوصات أنواع ما .7   بك؟ الخاص المستشفى في إجراؤها 

 :هي مستشفانا في إجراؤها يتم التي الرئيسية اإلجراءات

• درقية غدةلل ربالموجات فوق الصوتيةالتصوي*   

• (البطن كامل) لبطنربالموجات فوق الصوتية لالتصوي*   

• للبطن العلوي لجزءل ربالموجات فوق الصوتيةالتصوي*   

• الحوض - البطن سفلأل ربالموجات فوق الصوتيةالتصوي*   

البولي للجهاز ربالموجات فوق الصوتيةالتصوي*   

• سطحيةال للمناطق ربالموجات فوق الصوتيةالتصوي*   

• اليافوخ عبر ربالموجات فوق الصوتيةالتصوي*   

• صدرلل فوق الصوتيةربالموجات التصوي*   

.وركلل ربالموجات فوق الصوتيةلتصويا*   

:هي مستشفانا في إجراؤها يتم التي الرئيسية الصوتية فوق بالموجات دوبلرال إجراءات  

• السفلي لشرايين وأورد الطرف الصوتية فوق دوبلربالموجاتال*   

• العلوي لشرايين وأورد الطرف الصوتية فوق دوبلربالموجاتال*   

 • لحوضل الصوتية فوق بالموجاتالملون دوبلرال*   

• لسباتيا لشريانل الصوتية فوق دوبلربالموجاتال*   

•   البطني األورطي لشريانل الصوتية فوق دوبلربالموجاتال* 

ى.لكلل الصوتية فوق بالموجاتالملون دوبلر* ال  

• لرقبةل الصوتية فوق دوبلربالموجاتال*   

 

 

 


