
Neden dahiliye check-up’ı yaptırmalıyız?
Birçok hastalık ileri safhaya kadar belirgin şikâyetler yaratmaz. Bu hastalıkların erken dönemde saptanabilecek belirtileri açısından check-up çok önemlidir. Check-up her durumda kesin teşhis koydurmasa da 
teşhis için faydalı ipuçları tespit edebilmeyi sağlar. Böylece erken dönemde yapılan ileri tetkik ile kesin teşhis konulabilir.
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Dahiliye check-up’ı nedir?
Herhangi bir şikâyet veya hastalığı olmayan kişinin olası hastalıklarını erken tespit edebilmek için yapılan genel sağlık taramasıdır. Genel sağlık taraması olduğu için ileri incelemeleri içerisinde 
barındırmaz. Şikâyetlerin ileri safhaya gelmesinden önce şeker hastalığının, kalp hastalıklarının, akciğer ve karaciğer gibi iç organ hastalıklarının tanısı yanında mide-bağırsak ve diğer iç organların 
kanserlerini erken tespit edebilmek için faydalıdır.

• Muayene
• Açlık Kan Şekeri
• Total kolesterol
• Trigliserid
• LDL Kolesterol
• Üre
• Kreatinin
• Ürik asit
• AST
• ALT
• GGT
• Otomatize Kan Sayımı

• Sedimantasyon
• TSH
• FT4
• İnsülin ve HOMA-IR
• 25-OH Vitamin D (LC-MS-
MS)

• Kalsiyum
• HbsAg
• Anti Hbs (ELISA)
• Anti HCV
• Anti HIV (1/2)
• TİT

• Gaitada gizli kan aranması

• Akciğer grafisi

• EKG

• Ekokardiografi 

 (B Mod Ve Rdus birlikte)

• Kardiyovasküler stress test 

 (EFOR)

• Tüm Batın USG

• Meme USG

• Muayene
• Açlık Kan Şekeri
• Total kolesterol
• Trigliserid
• LDL Kolesterol
• Üre
• Kreatinin
• Ürik asit
• AST
• ALT
• GGT
• Otomatize Kan Sayımı

• Sedimantasyon
• TSH
• FT4
• PSA
• İnsülin ve HOMA-IR
• 25-OH Vitamin D (LC-
MS-MS)

• Kalsiyum
• HbsAg
• Anti Hbs (ELISA)
• Anti HCV
• Anti HIV (1/2)

• TİT
• Gaitada gizli kan 
aranması

• Akciğer grafisi
• EKG
• Ekokardiografi (B Mod 
Ve Rdus birlikte)

• Kardiyovasküler stress 
test (EFOR)

• Tüm Batın USG
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• Muayene
• Açlık Kan Şekeri
• Total kolesterol
• Trigliserid
• LDL Kolesterol
• Üre
• Kreatinin
• Ürik asit
• AST
• ALT
• GGT
• Otomatize Kan Sayımı

• Sedimantasyon
• TSH
• FT4
• PSA
• İnsülin ve HOMA-IR
• 25-OH Vitamin D (LC-MS-
MS)

• Kalsiyum
• HbsAg
• Anti Hbs (ELISA)
• Anti HCV
• Anti HIV (1/2)

• TİT

• Gaitada gizli kan aranması

• Akciğer grafisi

• EKG

• Ekokardiografi  

(B Mod Ve Rdus birlikte)

• Kardiyovasküler stress test 

(EFOR)

• Tüm Batın USG
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Dahiliye
Check-Up
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Üstü Erkek)
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l	 Çocuk Ergen Nöropsikiyatrik 
Check-Up

l	 Okul Olgunluğu Check-Up

• Muayene
• Açlık Kan Şekeri
• Total kolesterol
• Trigliserid
• LDL Kolesterol
• Üre
• Kreatinin
• Ürik asit
• AST
• ALT
• GGT
• Otomatize Kan Sayımı

• Sedimantasyon
• TSH
• FT4
• İnsülin ve HOMA-IR
• 25-OH Vitamin D (LC-
MS-MS)

• Kalsiyum
• HbsAg
• Anti Hbs (ELISA)
• Anti HCV
• Anti HIV (1/2)
• TİT

• Gaitada gizli kan 
aranması

• Akciğer grafisi
• EKG
• Ekokardiografi 
 (B Mod Ve Rdus 
birlikte)

• Kardiyovasküler stress 
test (EFOR)

• Tüm Batın USG
• Meme USG



•  Nöroloji Muayenesi
•  Psikiyatri 

Muayenesi

Nöropsikolojik 
İnceleme

•  COG
•  SPM
•  NPT

Nörogörüntüleme
•  QEEG
•  Kranial MR

Biyokimya
•  Folik Asit
•  Tiroid Stimulan 

hormon (TSH)
•  Açlık Kan Şekeri
•  Aspartat transaminaz 

(AST)
•  Alanin 

Aminotransferaz 
(ALT)

•  Kreatinin
•  Ürik Asit
•  Sedimantasyon 
•  Total Kolesterol
•  HDL-Kolesterol
•  LDL-Kolesterol
•  Trigliserid
•  Homosistein*
•  Vitamin B12*
•  Kan Sayımı, 

Otomatize (En Az 18 
Parametre)

•  Nöroloji muayenesi
•  Kan sayımı
•  Açlık kan şekeri
•  HbA1c
•  TSH
•  Serbest T4
•  Serbest T3
•  B12
•  Folat

•  Sedimantasyon
•  Üre, kreatinin, 

elektrolitler
•  Kolesterol ve kan 

yağları
•  Elektrokardiografi
•  Tansiyon takibi

•  Nöroloji muayenesi,
•  Beyin MR,
•  Boyun MR
•  TSH
•  Serbest T4
•  Serbest T3
•  B12
•  Folat
•  Sedimantasyon
•  CRP
•  ANA
• Romatoid faktör

• Nöropsikolojik tarama
• Çocuk-aile-okul önerilerini 

içeren bireysel bir program 
oluşturulması

• BORRELİA 
BURGDORFERİ IGM 
ve IGG

• ANTİ-HIV
•  ANTİ 

KARDİOLOPİN IGM 
VE IGG

• Anjiotensin 
dönüştürücü enzim

•  Beyin MR
•  Boyun Doppler

*Doktorunuz talep ettiği takdirde nöroloji değerlendirmesi ve dil-konuşma 
bozukluğu uzmanı tarafından görüşme yapılacaktır.

Check - Up Paketi (I)
0-6 Yaş Değerlendirmesi
• Nörolojik 

değerlendirme
- Nöroloji Muayenesi 

(Uzm. Dr.) 
- QEEG
• Psikiyatrik 

Değerlendirme
- Psikiyatri Muayene 

(Uzm. Dr.) AGTE
 - 5 yaş üstü CAS, COG, 

CPM
- Ebeveyn Conners ölçeği 

CBCL
 - 6 yaş üstü MOXO veya 

TOVA
 - Gadow-Sprafkin
 - M-CHAT
- ÖBF
• Aile Değerlendirmesi
- ETÖ

Check - Up Paketi (II)

7-18 Yaş Değerlendirmesi
• Nörolojik değerlendirme
- Nöroloji Muayenesi 

(Uzm. Dr.) QEEG
• Psikiyatrik 

Değerlendirme
- Psikiyatri Muayene (Uzm. 

Dr.) 
- CAS
 - MOXO veya TOVA 
- SPM
- Ebeveyn Conners ölçeği
- CBCL
- Gadow-Sprafkin
- ÖBF
- CDI
- SCARED
- Çocuklar İçin Sosyal Fobi 

Ölçeği
- Beier Çocuk Formu
• Aile Değerlendirmesi
- SCL-90 Paketi
- ETÖ
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Beyin check-up’ı nedir? İnme (Beyin Felci) check-up’ı nedir? MS check-up’ı nedir? Çocuk Ergen nöropsikiyatri 
check-up’ı nedir?

İnme (Beyin Felci) belirtileri Neden okul olgunluğu  
check-up’ı yaptırmalıyız?

Beynin sağlıklı çalışıp çalışmadığının kontrol edildiği 
işlevsel check-up yöntemidir.Manyetik rezonans veya 
bilgisayarlı tomografi ile beynin yapısal incelemesi 
yapılarak zihnin faaliyetleri değerlendirilir.
Beyin check-up’ında, beynin biyoelektrik haritası 
çıkarılarak, dikkat, hafıza, zekâ ölçümleri yapılır. 
Kişi, psikososyal açıdan değerlendirilir ve beyindeki 
hücreler arası bilgi aktarımı, stres hormonları gibi 
kriterlere bakılır.

İnme check-up’ı özellikle sinir sisteminin damarsal 
hastalıklarının teşhisi ve inme riski yaratan durumları 
ortaya çıkarması açısından önemlidir.

MS check-up’ı özellikle MS ve beyni etkileyen 
romatolojik hastalıkların teşhisinde önemlidir. MS 
hastalığı genelde genç erişkinlerde görülen bir 
rahatsızlıktır. Nadiren çocuklarda ve ileri yaşta da 
ortaya çıkabilir. 

0-18 yaş grubundaki çocuklar büyüme evreleri 
esnasında fiziksel gelişimin yanı sıra psikolojik 
açıdan da değişim gösterir. Çocuk-Ergen 
nöropsikiyatri check-up’ı bu süreçlerin takip 
edilmesi ve yaşanan değişiklikler gelişim sürecinin 
bir parçası mı yoksa psikiyatrik bir hastalığın 
sonucu mu sorularının anlaşılması için yapılır.

Neden beyin check-up’ı 
yaptırılmalıyız?
• Alzheimer hastalığının erken tanı ve tedavisi için 
• Unutkanlık ya da dikkat dağınıklığı olan yönetici ve 

öğrencilerin beyin performansını daha iyi 
 kullanabilmeleri için 
• Depresyonun psikolojik ve sosyal boyutunun yanı sıra biyolojik 

boyutunun da izlenebilmesi için
• Stresle başa çıkabilmek için 
• İnsan beynine yönelik ilaçların, etkilerini, ilacın 

biyoyararlılığını ölçmek için

• Ani görme kaybı,
• Ani konuşamama,
• Vücutta kısa süren güçsüzlük veya hissizlik,
• Kısa süreli denge bozukluğu veya baş dönmesi,
• Kısa süren unutkanlık, etrafı tanımama,
• Ani şuur kaybı,
• Yeni başlayan baş ağısı 

MS belirtileri

• Çift görme,
• Yeni başlayan dengesizlik veya baş dönmesi,
• Aralıklı veya sürekli görme bozukluğu,
• Vücutta hissizlik, elektrik  veya güçsüzlük,
• İdrar kaçırma,
• Yeni başlayan ağrı veya kas spazmı,
• Sürekli yorgunluk

Neden çocuk ergen nöropsikiyatri 
check-up’ı yaptırmalıyız?
“Çocuğum karşılaştığı sorunlarla başa çıkmakta neden 
zorlanıyor, neden sürekli öfke nöbetleri geçiriyor, neden 
sürekli tablet ile ilgileniyor, neden tuvalet eğitimi almasına 
rağmen halen altını ıslatıyor?” gibi pek çok sorunuzun cevabı 
uzmanlarımız tarafından yapılacak “Nöropsikiyatrik Check-
up” ile verilebilir. Bu check-up yöntemi ile pek çok psikiyatrik 
hastalığa erken tanı konulabilir veya gelişim evrelerinin 
süreçleri hakkında bilgilendirilen ailelerin kafalarındaki soru 
işaretleri giderilebilir.

Çocuğunuz okul olgunluğuna erişmediyse yaşayacağı 
sıkıntılar ileriki yaşlardaki ruh halini ve akademik 
başarısını etkileyecektir. Dolayısıyla çocuğunuzun 
tüm gelişim alanlarında yaşıtlarına paralel gelişim 
sergilediğinden emin olmanız onun ruh sağlığı için 
çok önemlidir.

Okul olgunluğu check-up’ı nedir?

Okul olgunluğu check-up paketinde çocukların 
okula başlayabilmesi için gerekli olan beceri 
düzeyi tespit edilir, desteklenmesi gereken 
alanlar var ise, çocuk-aile-okul önerilerini içeren 
bireysel bir program oluşturulur.


