KAYDINIZ
ÖZEL KLİNİK

Marienkrankenhaus Hamburg'daki en büyük mezhepsel
hastanedir - tümleşik yelpazeye sahip modern bir tıbbi
hizmet şirketi.
İleri yüksek performanslı tıp ve Hristiyan değerleri ışığında
profesyonel bir bakım yetkinliği ve insan sevgisini temsil
etmektedir.

MD (University Assiut) A. F. Abdel-Kawi
Kadın Kliniği Başhekimi
Telefon +0049 40 2546-1602
herwig.frauen@marienkrankenhaus.org

Telefon +0049 40 25 46-1699
ambulanz.frauen@marienkrankenhaus.org
Lütfen jinekoloji kliniğimize başvurabilmeniz için havale
eden doktorunuzdan bir havale belgesinin gerekli olduğunu
dikkate alınız.

Kath. Marienkrankenhaus gGmbH
Alfredstraße 9, 22087 Hamburg
Telefon +0049 40 2546-0
www.marienkrankenhaus.org

KAMUSAL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI İLE ULAŞIM
Metro: U1 ve U3 hatları ile Lübecker Straße durağına kadar
Hızlı tren: S1/S11 hatları ile Landwehr durağına kadar
Otobüs: Metrobüs 25 Landwehr durağı

Kliniğe direkt link için QR kodunu
taramanız yeterlidir
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JİNEKOLOJİ KLİNİĞİ

KLİNİK BİLGİSİ

JİNEKOLOJİ

VE JİNEKOLOJİK
ONKOLOJİ
Hizmet yelpazesi
Tedavi olanakları
Kadın kliniği
Başhekim:
MD (University Assiut) A. F. Abdel-Kawi
TELEFON DESTEK HATTI

BİZİ BULACAĞINIZ YER
HAUS 1, EINGANG C, BEREICH 6, 1. OG

+0049 40 2546-1699

% 100 geri dönüşümlü kâğıda karbonsuz baskı

www.marienkrankenhaus.org/gynaekologie

ONKOLOJİ
Jinekolojik kanser tedavisi merkezinde ve göğüs
merkezinde yapılan hastalık teşhisi ve operatif tedavinin
yanı sıra neoadjuvan ve adjuvan kemoterapi ve ışın
terapisi, gerektiğinde özel antikor tedavisi, aynı zamanda
ağrı tedavisi, psikolojik bakım ve eşlik eden semptompların
tedavisi de yer almaktadır.

HASSAS ALANLARDA
İNCE RUHLULUK

Kadın kliniğimizde MD (University Assiut) A. F. Abdel-Kawi
(Başhekim) etrafındaki uzman ekip göğüs, mesane ve cinsel
organlar ile ilgili her türlü hastalık ve değişiklik ile ilgilenmektedir.

HASTALARIMIZA SUNDUKLARIMIZ

• Yüksek ameliyat yetkinliği (yılda yaklaşık 2.500 müdahale)
• Yormayan ameliyat yöntemleri (MİC, laparaskopi)
• Özel görüşme saatleri, ör. ürojinekoloji ve miyom
görüşme saati
• Sertifikalı kalite (göğüs merkezi/jinekolojik kanser
merkezi)
Göğüste (meme kanseri), yumurtalıklarda (over karsinomu)
ve rahimde iyi ve kötü huylu tümörlerin teşhisi ve tedavisi
ile jinekolojik onkoloji ve göğüs cerrahisi önemli bir ağırlık
noktası oluşturmaktadır.

MİNİMAL İNVAZİF CERRAHİ (ENDOSKOPİ)
YA DA ANAHTAR DELİĞİ CERRAHİSİ
Endometriyozda, miyomlarda, rahimin (rahim boynu ile
birlikte veya rahim boynu olmadan) alınmasında.
ADET BOZUKLUKLARI
Mukozanın dağlanması (endometrial ablasyon) için
"Altın ağın" (Novasure®) kullanılması.
ENDOMETRİYOZ AMELİYATLARI
Endometriyoz hastaları çoğu zaman, özellikle adet
kanamasından önce veya sırasında ya da cinsel ilişki
sırasında yoğun alt karın ağrılarından şikayetçidir.
Ameliyatlar öncelikle minimal invazif (endoskopik)
yapılmaktadır.
Küçük pelvisteki yapışıklıklar (adezyonlar) da alt karın
ağrılarının nedeni olabilir. Bu durumda minimal invazif
(laparoskopik) ameliyat yapılmaktadır.
MİYOMLAR
Ameliyat endikasyonlarında bunun karın endoskopisi
(laparoskopi) veya rahim endoskopisi (histeroskopi) ile
yapılmasına karar verilmektedir. Sadece ör. çok büyük bir
rahimde göbekte bir kesit açılmalıdır.
Karın endoskopisi (laparoskopi) ve rahim endoskopisi
(histeroskopi) ile kısırlığın incelenmesi.

RAHİM VEYA RAHİM BOYNU KANSERİ (ENDOMETRİAL
VE SERVİKS KARSİNOMU) OLAN KANSER HASTALARINDA
AMELİYAT
Büyük bir göbek kesitinden kaçınmak için ana erişim
endoskopik olarak gerçekleştirilmektedir. Karın
endoskopisi (laparoskopi) aracılığıyla rahim ve
gerektiğinde lenf düğümleri alınır, normalde bu bir
göbek kesiti ile yapılmaktadır.
YUMURTALIK KANSERİ (OVER KARSİNOMU)
İlkelere uygun olarak hâlâ göbek kesiti ile ameliyat
edilmektedir. Hastanın ameliyattan sonraki ilk 2-3 gün
neredeyse hiç ağrısı olmayan bir ağrı kateteri (PDK)
sunmaktayız.
MEME KANSERİ (MEME KARSİNOMU)
Meme kanseri tedavisi alanında, onkoplastik yöntemler
dâhil tüm yelpazeyi uygulamaktayız. Kozmetik sonuçlar
ile yüksek hasta memnuniyeti elde etmekteyiz.
SARKMA VE VAJİNAL ESTETİK CERRAHİ
Çeşitli modern ameliyat teknikleri (CESA/VASA gibi, hatta
minimal invazif), aynı zamanda klasik vajina gerdirmesi
de sunulmaktadır.
İNKONTİNANS
Öncelikle teşhis için ürojinekolojik ölçüm yapılmaktadır.
Ardından geleneksel veya icabında ameliyat ile tedaviye
karar verilmektedir. Bu konuda çok sayıda tedavi seçeneği
sunmaktayız (CESA/VASA, hatta minimal invazif, klasik
Amreich-Richter, TVT, Burch ameliyatı, mesaneye botoks
enjeksiyonu).
KEMOTERAPİ
Kemoterapi, antikor tedavisi ve endokrin tedavi ile
sistemik terapinin tüm yelpazesini, aynı zamanda kemik
metastazlarında bifosfonat terapisi sunmaktayız.
Bunun ötesinde servis, psikoonkologlar ve Marienkrankenhaus bir palyatif bakım ekibi ile yakın işbirliği
içinde çalışmaktadır.

