info sağlık/saç ekimi

SAĞLIKLI BİR KAPIDAN
YENİ BAŞLANGIÇ

HER GÜN SAÇLARIMIZI TARIYOR, ŞEKILLENDIRIYOR, YENI TARZLAR DENIYORUZ.
PEKI, YA DÖKÜLÜRSE? BIRÇOĞUMUZUN MUSTARIP OLDUĞU SAÇ DÖKÜLMESINDEN
VE TEDAVILERINDEN BAHSEDIYORUZ ELBETTE… ENDIŞEYE MAHAL YOK, MEDICINE
HOSPITAL’IN BU KONUDA SUNDUĞU ÇÖZÜMLER DERDINIZE DERMAN OLUYOR.

YA Z I K A A N S A N C A R
Eskiler, “Erkeğin makyajı saçı ve sakalıdır.” der-

ler. Evet, doğru. Öyle çok uzağa gitmeye gerek yok,
sosyal medyada şöyle birkaç hesapta gezdiğinizde saç ve sakalın erkeklerin çekiciliklerini maksimum seviyeye çıkardığını görebilirsiniz. Ya saçını yıllar önce kaybetmiş veya sakal problemleri
yaşayan kişiler? Onlar ne yapsın! Korkmayın, bunun da bir çaresi var: Saç ekimi.
Erkekler arasında en çok rağbet gören estetik
operasyon; ağırlıklı olarak genetik mirastan dolayı
dökülen saçları yerine getirmek üzere saç ekimi.
Beslenme bozuklukları, stres, metabolizma sorunu gibi farklı sebeplerle dökülen veya kaza, yaralanma, yanık gibi talihsiz nedenlerle tamamen yitirilen saçların yeniden kazanılmasını sağlayan bir
operasyon olan saç ekimi, birçok farklı teknikle
gerçekleştirebiliyor, aynı zamanda saç, kaş, sakal
ve bıyık bölgesindeki tüylerin çoğaltılarak istenilen düzeye getirilmesi için de kullanılıyor.
Dünya genelinde oldukça yaygın olan yöntem
pek çok ülkede saç ekimi yöntemiyle saçların geri dönmesi, sakalların çoğalması üzerine çalışan
birçok kuruluşun kurulmasına yol açmış. Türkiye’de de son yıllarda çok sayıda girişimcinin ve
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uygulayıcının bu alanda atak olduğunu söyleyebiliriz. Lâkin işinin ehli olmayan veya mesleğine
yeterli itinayı göstermeyen kişilerin de bu sektöre dahil olması bazen olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bu noktada, ulusal çapta öne çıkan kuruluşlardan biri olan, farklı
teknikler kullanarak bu işlemi başarıyla gerçekleştirme vaadi veren Medicine Hospital’dan bahsetmemiz gerek.
Hastaların yeniden saçlarına kavuşmasını sağlayan saç ekimi teknikleri arasında en güvenli ve
etkili yöntem olarak bilinen FUE (Follicular Unit
Extraction) yöntemini uygulayan Medicine Hospital, bu işlemi kişinin saç bulunan bölgesinden alınan sağlıklı saç ve sakal köklerini hijyenik ve tıbbi ortamda saçsız bölgeye ekerek gerçekleştiriyor.
Uygulandığı kişilerde yüksek oranda başarı sağlayan teknik, birkaç ay gibi kısa bir süre sonunda kişilere yeni ve sağlıklı saçlar vadediyor.
Saç ekiminin yanı sıra kaş, bıyık, sakal ekimi ve
saç sağlığını güçlendirmek üzere yapılan PRP tedavisi, yara ve yanık izlerinin kapatılması, hatalı
ekim işlemlerinin düzeltilmesi gibi farklı saç estetiği hizmetleri de sunan kurum, çeşitli branşlarda
ve uygulamalarda sektörünün öncüsü konumunda
yer alan, tecrübeli ve uzman doktor-hemşire kadrosuyla da fark yaratıyor.
Sekiz yıldır saç ekim sektöründe aktif biçimde faaliyet gösteren hastanenin referansını bu süreçte gerçekleştirdiği 5.000’den fazla başarılı saç
ekim işlemiyle güçlendirdiğini de belirtmek gerek.Yalnızca Türkiye değil; bugüne kadar Malezya’dan Azerbaycan’a, Kanada’dan Arjantin’e, Yunanistan’dan Fransa’ya, Cezayir’den Katar’a kadar
100’e yakın farklı ülkeden insana başarılı saç ekimi
uygulama yapan sağlık kurumu Türkiye’nin sektördeki konumunu ve imajını da artırıyor.
Hastane, saç ekiminin yanında akupunktur, estetik ve plastik cerrahi, diyetetik gibi birçok hizmet de sunuyor. Kalp damar cerrahisi, gastroenteroloji, cildiye, beyin ve sinir cerrahisi, dâhiliye
gibi her hastanede bulunan birimleri de bulunan
sağlık kurumu, kullandığı kaliteli sağlık gereçleriyle de ön plana çıkıyor. İstanbul Güneşli’de hizmet veren merkez, hastalarına Güneşli’den dünyaya açılan bir sağlık kapısı konumunda.

