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Ulaşım:
U-Bahn Amrumer Straße metro istasyonundan Augustenburger
Platz girişine doğru yürüyünüz. Alman Kalp Merkezi‘nin (Deutsches Herzzentrum) iki giriş kemerinin altından geçerek ana
bulvara geliniz. Ana yolda 250 metre sonra sol tarafta 4 nolu
binayı göreceksiniz (ön sayfada alttaki resme bakınız) içeri girip,
holde düz devam ediniz, asansörleri geçtikten sonra cerrahi
bölümüne ulaşacaksınız.
Mescit, Mittelallee 2

Türkçe görüşme saatleri servis telefonu
030 450 652 066
Bayan Ertuğrul’a şahsen Pazartesi-Cuma günleri arasında saat
08:00 – 16:00 arasında ulaşabilirsiniz. Saat 16:00’dan sonra telesekretere mesaj bırakabilirsiniz. Belirtilen zamanlar haricinde acil
durumlarda bizi 030 450 652 443 numaralı telefondan arayabilirsiniz
(sadece almanca).
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cerrahi@charite.de
Chirurgische Hochschulambulanz
Cerrahi Yüksek Okul Polikliniği
Augustenburger Platz 1, Mittelallee 4
13353 Berlin
Tel: 030 450-552 023 I Fax: 030 450 552 946
Merkezi hasta yönetimi
Bayan C. Waldmann, Bayan C. Herold, Bayan A. Schiwora
Tel: 030 450 6524433 I Fax: 030 450 552 933
Klinik Sekreterliği (saat 07:30 – 18:00)
Bayan S. Rauch
Tel: 030 450 552 001 I Fax: 030 450 552 900
E-Mail: chirurgie-virchow@charite.de
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Klinik für Allgemein-, Visceral- und Transplantationschirurgie
Campus Virchow-Klinikum

Yaptığımız ameliyatlar ve uyguladığımız ameliyat
teknikleri aşağıda belirtilmiştir:

Saygıdeğer hastalarımız,

„Sağlık en büyük servettir“

2014 senesi haziran ayından bu yana Charite Berlin Üniversite Hastanesi’nin Virchow ve Mitte Yerleşkeleri’ndeki
her iki Cerrahi Klliniği’nin şef doktorluğu görevini üstlendim.
Bu kliniklerde sizlere cerrahi tedavi metodlarının tümünü
sunabilmekteyiz.
Bilindiği üzere her iki kliniğimizde de azami tedavi ve bakım
hizmetleri verilmektedir.
Hastanın vücut bütünlüğüne ve sağlam dokuya en az zarar
veren ameliyat yöntemi olan minimal invaziv modern cerrahi
yöntemleriyle genel cerrahi ve onkolojik hastalıkların temel
tedavisinde sizlere hizmet verebilmekten kıvanç duyuyoruz.
Özellikle, siz Türkçe konuşan hastalarımıza doktor ve bakım
ekibimizle türkçe görüşme saatlerinde ve ameliyat sonrası
servislerde hedefe yönelik tedavi ve danışmanlık hizmeti
verebilmenin sevincini yaşıyoruz.
Hastalık halinde sizleri görüşme saatlerimiz içerisinde tıbbi
hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek amacıyla bekliyoruz.
Sizleri kliniklerimizde görmek isteriz!

Yukarıdaki bilge deyişe uygun olarak sağlığınız bizim için en
önemli değerdir. Sağlığınızı sağlam temellere oturtabilmak
ve sürekliliğini sağlayabilmek için cerrah olarak, sağlığınızla
ilgli sorularınızda sizi ayrıntılı biçimde aydınlatmak ve cerrahi
müdahaleler (ameliyatlar) öncesinde tüm bilgi ve tecrübemizle sizlere eşlik ederek yardımcı olmak ve size hizmet sunmak istiyoruz. Siz,türkçe konuşan hastalarımıza, kliniğimizin
Türkçe görüşme saatlerinde klinik şefimiz Üniversite Profesörü. Dr. Pratschke yönetiminde cerrahi tedavinin uygulandığı
geniş yelpazeyi bilgilerinize sunmak istiyoruz. Bayan Dr. Şafak
Gül-Klein, bay Dr. Ceyhun Uçta ve bay Salaz’dan oluşan sevecen hekim ve bakım ekibimiz anlayışa dayalı iletişim kurarak
sizinle müşterek bir güven ortamı yaratacağımızı umuyoruz.
Bu hususlar çalışmalarımızın temel ilkesidir.
Bayan Birgül Ertuğrul üzerinden telefonla randevu almanız
mümkündür.
Sizleri kliniklerimize bekliyoruz

Samimi selamlarımızla
Üniversite Profesörü
Johann Pratschke
Birgül Ertugrul

Nagi Salaz

Dr. med. Safak Gül-Klein

Ceyhun Ucta

● Adipoz ve metabolik cerrahi
● Göğüs kafesi ve akciğer cerrahi müdaheleleri
● Damar cerrahisi
● Genel Cerrahi
 Kırık ameliyatları (yara, fıtık)
 Safra kesesi iltihabı
 Apandisit iltihabı
 Kistlerin alınması
 Kuyruk sokumu iltihabı
Karın bölgesi organlarında iyi ya da kötü huylu
yeni oluşumların cerrahisi:
 Karaciğer *
 Pankreas *
 Yemek borusu *
 Mide *
 İnce bağırsak *
 Kalın bağırsak *
 Kör bağırsak (hemoroidler) *
 Lenf bezleri
 Metastazlar
 Nöroendokrin tümörler
 Sarkomler
 Melanomlar
 Organ nakli cerrahisi
 Plastik cerrahi
 Yaraların cerrahi kesimi
“Anahtar deliği” denilen ameliyatlar rutin ameliyatlarımız arasındadır. Onkolojik karın çerrahisi
ameliyatlarının büyük çoğunluğunu (* yukarıya
bakınız) minimal invaziv teknikle yapıyoruz.

