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Klinik entegrasyonu sayesinde modern ekipman
ve yüksek nitelikli personel
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görüntülemesi avantajlarınız
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Caritas-Klinik Dominikus Berlin-Reinickendorf
Kurhausstraße 30 · 13467 Berlin

Danışma, tanı, ileri tedavi
Yüreği ve yetkinliği olan bir ekip sizinle
profesyonel ve bireysel olarak ilgilenir!
Randevular kolayca rezerve ettirilir ve hızlıca
kullanılabilir

Caritas.EndoskopieZentrum.Berlin, tıbbi, terapötik ve
bakım uzmanlığı ile insanların yaşamlarının tüm
aşamalarında güvenilir, uzmanlaşmış ve son derece
yetkin modern bir sağlık ağı olan Caritas Gesundheit
Berlin‘in bir parçasıdır. Bu, inancı temsil eden yürekli
ve büyük bir yetkinliğe sahip güçlü bir ekip tarafından
mümkün kılınmaktadır: Sadece insanlık gerçekten iyi bir
tıbbı mümkün kılar.
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Caritas.EndoskopieZentrum.Berlin ile iki
merkezde hizmetinizdeyiz:

Kalın bağırsak
görüntülemesi. Çünkü
yaşamımızı seviyoruz.
Yatışsız kalın bağırsak
Blindtext

görüntülemesi hakkında
bilgiler

Sayın hastamız,

Caritas.EndoskopieZentrum.Berlin‘de

kolon kanserinin ön safhası genellikle zararsızdır
ve kolonoskopi, yani kalın bağırsak görüntülemesi
sırasında çıkarılabilir. Kolon kanseri „sinsice“ ilerleyen
bir kanser türüdür – fark edildiğinde genellikle artık
çok geçtir. Bu nedenle, sağlıklı kalmak için sağlıklıyken
bir doktora gidin!

kalın bağırsak görüntülemesi

Erkekler 50 yaşından itibaren, kadınlar ise 55 yaşından
itibaren düzenli olarak kalın bağırsak görüntülemesine
gitmelidir. Şayet bir aile öyküsü varsa, yani yakın bir
akrabada kolon kanseri varsa, muayene daha erken
bir zamanda yaptırılmalıdır.
Size Caritas.EndoskopieZentrum.Berlin‘in iki
merkezinde danışma, tanı ve gerekirse ileri tedavi
hizmetleri sunuyoruz.
Disiplinler arası ekibimiz, yüreği ve yetkinliği ile
yanınızda.

yaptırmak için
Randevunuzu hızlı ve kolay bir şekilde doğrudan
çevrim içi olarak veya yardım hattımız aracılığıyla
rezerve ettirin: 030-5156587-10
İlk randevunuza gelirken, sağlık sigortası kartınızı,
aile hekiminin sevk yazısını ve varsa önceki
bulguları yanınızda getirin. Randevu sırasında
doktor, tıbbi geçmişiniz ve olası aile öykünüz
hakkında konuşur, kalın bağırsak görüntülemesinin
yapılacağı gün izlenecek prosedürü açıklar ve
sorularınızı yanıtlar. Ayrıca size, kalın bağırsak
görüntülemesinden önce evde almanız gereken
içecek çözeltisi şeklinde bir müshil verilir - bunu
tam olarak nasıl kullanacağınız size danışma
görüşmesinde açıklanacaktır.
Kalın bağırsak görüntülemesi, yani kolonoskopi
gününde, Caritas.EndoskopieZentrum.Berlin‘de
isteğe bağlı olarak bir ilaç alır, bu ilaç sayesinde
uyur ve böylece hiçbir işlemi fark etmezsiniz.
Kalın bağırsak görüntülemesinden sonra tekrar 		
eve gidebilirsiniz.

Dr. med. Christian Breitkreutz

Dr. med. Michael Pieschka

Merkez Müdürü,
Caritas.EndoskopieZentrum.Berlin,
Berlin-Pankow Şubesi,
Dahiliye - Gastroenteroloji
Uzman Doktoru

Merkez Müdürü,
Caritas.EndoskopieZentrum.Berlin,
Berlin-Reinickendorf Şubesi,
Dahiliye - Gastroenteroloji
Uzman Doktoru

Kolonoskopi sırasında dikkat çekici bir şey
bulunursa, sizin durumunuzu ele alır, sonraki
adımları sakin bir şekilde birlikte açıklığa
kavuştururuz.

Randevu alma
Randevunuzu yirmi dört saat boyunca, hızlı ve kolay
bir şekilde aşağıdaki

Yardım hattımızdan: 030-5156587-10
Veya daha da iyisi, çevrim içi olarak aşağıdaki ana
sayfamızdan rezerve ettirin:

www.caritas-endoskopiezentrum-berlin.de

