
Huttrop Kalp
Cerrahi Merkezi’ne
hoş geldiniz

Sayılar, Veriler, Gerçekler

Sevk eden doktorlar İletişim

8

800

Kalp ameliyatı planlanan bir hastayı/hastaları kliniğimize 

yönlendirmek istediğinizde, lütfen bunu/bunları telefon ile 

+49 (0)201 / 280 22 11 veya -16 numaradan vaka yönetimimize 

bildirin.

İsteğe göre vaka yönetimi aracılığıyla derhal kıdemli bir doktora 

yönlendirileceksiniz.

Hasta bilgilerini gözden geçirdikten sonra, sizinle bağlantı 

kuracağız ve kalp ameliyatı yapabilmek için teşhise yönelik 

hangi testlerin daha olduğunu size bildireceğiz. Uzman 

doktor tarafından ön sağlık muayeneleri tamamlandıktan sonra 

operasyon tarihi belirlenebilir.

Acil durumlarda hemen kabul mümkündür. Akut acil durumlarda,

tıbbi çağrı servisine doğrudan bildirim 7/24 mümkündür:

Essen-Huttrop Kalp Cerrahisi bölümü, Essen Üniversitesi Tıp 

Bölümü Batı Almanya Kalp ve Damar Merkezi'nin (WHGZ) bir 

parçasıdır. WHGZ, maksimum kardiyovasküler bakım için bölge-

üstü bir merkezdir ve hem kalp hem de dolaşım sistemi 

hastalıklarını araştırmaya, teşhis etmeye ve tedavi etmeye 

hizmet etmektedir. Kliniklerin ve bilimsel enstitülerin yetkinlikleri

bir araya getirilerek, araştırma sonuçları hasta yararına tedavi 

stratejilerine daha hızlı entegre edilebilmektedir.

Essen-Huttrop gGmbH Kalp Merkezi

Herwarthstraße 100

45138 Essen

www.herzchirurgie-huttrop.de

Bir yıl içindeki müdahale

Kalp-akciğer makinesi ile

Havalandırma yerleri

(6 yoğun bakım ve 

2 orta düzey bakım 

yatağı)

Hasta kaydı ve vaka yönetimi 

Telefon +49 (0) 201 - 280 22 - 11 /-16

E-Posta Anja.Fasel@heh.uk-essen.de

Pazartesi - Cuma 8:00 - 16:00 saatleri arasında

Park

Yakındaki Elisabeth 

Hastanesi'nin garajında park 

imkanı bulunmaktadır.

Toplu taşıma ile geliş

Essen ana istasyonundan: 

SB15 (ekspres otobüs), 154 ve 155 numaralı otobüs hatları 

ile "Elisabeth-Krankenhaus" durağına kadar

Sevk edecek doktorlar ve klinikler için acil durum telefonu: 

+49 (0) 201 – 280 22 – 585

1000

17
Normal koğuş yatakları



Hizmetlerimiz
Sevgili hastalar, 

Ruhr metropolü Essen'in merkezinde yer alan Essen-Huttrop 

Kalp Cerrahi Merkezi, yıllardır aile ortamında en kaliteli üniversite 

tıbbını sunmaktadır. Essen Üniversitesi Tıp Merkezi’nin bir parçası 

olarak, ekibimizde el ele en üst tıbbi standartları uyguluyoruz. Siz 

ve kalp hastalığınız odak noktasısınız. 

Size zaman ayırıyoruz - biz sizi tanıyoruz, siz de bizi. Çünkü cerrahi 

bir müdahalenin böyle önemli bir anında kendinizi olabildiğince 

güvenli ve iyi bakımlı şekilde hissetmenizi istiyoruz. Bu nedenle, 

cerrahi işlem öncesinde, sırasında ve sonrasında uzmanlığımızla 

sizin ve yakınlarınızın her an hizmetinizdeyiz. Huttrop’taki kalp 

ameliyatımız kişisel ve içten bir ortam sunmaktadır. 

Ameliyattan sonra hızlıca ayağa kalkabilmeniz için size yapılan-

dırılmış ve kişiye özel ağrı tedavisi sunuyoruz. Böylece, vücudun 

ameliyat sonrası güçsüzlüğünün üstesinden gelmenize ve aktif bir 

hayata dönmenize katkı sağlayacak olan fizik tedavi egzersizlerine 

erkenden yoğunlaşabilirsiniz.

Güveniniz için çok teşekkür ederiz. 

Saygılarımla

	ď Yapılandırılmış, bireysel ağrı tedavisi sayesinde ağrısız kalış 

	ď  Hastalıklı koroner arterlerin cerrahi tedavisi (baypas), total  

arteryel revaskülarizasyon

	ď Hasarlı kalp kapakçıklarının kalp kapağı rekonstrüksiyonu

	ď  Cerrahi ablasyon kullanarak ritm bozukluğunun tedavisi

	ď  Kateter destekli kalp kapakçığı değişimi

	ď  Essen Üniversitesi Tıp Merkezi torakal nakil bölümü ile işbirliği 

içinde kalp ve akciğer destekleme sistemleri

	ď  Essen Üniversitesi Tıp Merkezi Ruhrlandklinik'in toraks 

cerrahisi bölümü ile işbirliği içinde akciğer cerrahisi

Hasta odala-

rımızda WiFi, 

TV ve telefon 

bulunmaktadır, 

ayrıca kendi 

banyo ve tuva-

leti bulunmak-

tadır. 

Başhekim tarafından kişisel tedavi, tek yataklı odada konaklama 

ve refakatçi için konaklama isteğe bağlı hizmetler aracılığıyla talep 

edilebilmektedir.

Ziyaret saatleri:

Yoğun bakım bölümü: 16-20 saatlerinde 

Normal bölüm: 14-20 saatlerinde

Bakım görevlileri ile görüşülmesi halinde başka ziyaret saatleri 

de mümkündür. Lütfen yakınınızı aynı anda en fazla üç kişi ile 

ziyaret edin. 

Bakım görevlilerimizle önceden görüşülmesi halinde çiçek geti-

rilebilir.

Bilgilendirme videoları

Web sitemizde kalp cerrahisi operasyonlarımız hakkında üç bil-

gilendirme videosu göreceksiniz. Aşağıdaki QR kodları vasıtasıy-

la doğrudan videolara erişebilirsiniz:

Videolara aşağıdaki bağlantıdan da ulaşabilirsiniz:  

https://www.facebook.com/pg/ukessen/videos

Bypass ameliyatı Yapay kalp
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