UZMANLIK ALANLARI:
• Dahiliye
• Gastroenteroloji
• Proktoloji
• Beslenme tıbbı
HİZMETLER:
• Mide ve bağırsak endoskopileri, doku örneği dahil
(gastroskopi ve kolonoskopi)
• Endoskopik polip çıkarma(polipektomi)
• Bağırsak kanseri erken teşhisi (önleyici kolonoskopi)
• Hemoroid tedavisi (lastik band lijasyonu)
• PEG çıkarma
• Diyagnostik assit ve plevra ponksiyonu
• Flebotomi
• Ultrasonla muayeneler (sonografi)
- Karın bölgesi (karaciğer, safra kesesi, pankreas,
böbrekler, dalak, karın damarı, prostat, mesane,
ince bağırsak, kalın bağırsak)
- Kalp ve boyun atar damarları (karotis arterleri)
- Tiroit
• Solunum testleri
- Helikobakter pylori varlığının ispatı için C13
solunum testi ve eradikasyonu
(bakterilerin yok edilmesi)
- Gıda intoleranslarının (laktoz, fruktoz, sorbit) ve
gastrointestinal sistemdeki bakteriyel kötü
yapılanmanın tespiti için H2 solunum testi
• Sindirim sistemi rahatsızlıkları olan hastalara
danışmanlık, diyagnostik ve tedavi hizmetleri
- CED hastaları (kronik inflamatuar bağırsak
rahatsızlıkları) için muayene saati
- Gastrointestinal tümörlerde tümör sonrası bakım
(Alman Kanser Birliği Yönetmeliklerine göre)
- Beslenme danışmanlığı
• Neredeyse tüm hastalar muayene için yatıştırıcı
uygulatmaktadır. Bu konuda da bizde emin
ellerdesiniz, tıbbi uzman personelimiz gerekli ek
eğitimlere sahiptir. Gerektiğinde deneyimli bir
anestezi uzmanı da görev almaktadır.

Ana tren garının güney
çıkışından veya U1 ile metro
istasyonundan 5 dakika
yürüme mesafesinde

Zentrum für
Gastroenterologie
(Gastroenteroloji Merkezi)
Wölckernstraße 9
4. kat, asansörle

Zentrum für
Gastroenterologie
(Gastroenteroloji
Merkezi)

Südstadt Parkhaus
(Katlı Otopark)
Bulmannstraße 23

Metro (U1)/Tramvay (5+6)
“Aufseßplatz” durağı

Gastroenteroloji
Merkezi
Wölckernstraße 9, 90459 Nürnberg
Telefon: 09 11/ 46 42 42
Telefax: 09 11/ 4 71 94 75
Ulaşım & park yeri:
• Bizi Wölckernstr. 9, Pillenreuther Str. köşesinde
bulabilirsiniz
• “Aufseßplatz“ Metro (U1) ve tramvay durağından (hat 5+6)
hareketle Pillenreuther Str. yönünde muayenehanemiz
sadece 50 metre/1 dakikalık yürüme mesafesindedir.
• Südstadt-Parkhaus (Bulmannstr. 23), 2 saat ücretsiz park
edebilirsiniz, park fişi iptali muayenehanede yapılmaktadır.
• Muayenehane 4. kattadır.
• Engelsiz giriş ve asansörler mevcuttur.
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Hakkımızda

Fachärzte in unserem Zentrum:

Medic-Center Nürnberg, bir tıbbi bakım merkezidir
(MVZ).

Prof. Dr. Dr. Gerhard Nusko
Dahiliye Uzmanı
Gastroenterolog
Diyabetolog DDG

Bu yeni bakım şekli ile hastalarımız için ayakta ve
uzmanlıklar arası bakım hizmetinin iyileştirilmesi
amaçlanmaktadır. Medic-Center, Nürnberg ve
çevresinde çeşitli uzmanlık alanlarından 30
muayenehaneyi birleştirmektedir.

Dr. Sabine Fruth
Dahiliye ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Birey olarak hasta,
bizim odak noktamızdır:
Sizleri özel bir ortamda bilgilendiriyoruz, her
zaman isteklerinize açığız ve tabii ki güvendiğiniz
ve ağımıza dahil olmayan diğer uzman doktorlar ile
de birlikte çalışırız.

Dr. Werner Abels

Zentrum für Gastroenterologie
(Gastroenteroloji Merkezi)

Dr. Arno Walter Höfler

Dahiliye muayenehanemizde aşağıdaki organlar
veya organ sistemleri yapı ve işlev açısından
muayene ve tetkik edilmektedir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yemek borusu
Mide
İnce bağırsak
Kalın bağırsak
Düz bağırsak
Karaciğer
Safra kesesi/Safra yolları
Pankreas
Dalak
Tiroit
Kalp
Böbrekler
Kan damarları

Dahiliye Uzmanı

ÇALIŞMA SAATLERİ:
Pazartesi
7.30 – 18.00 arası
Salı
7.30 – 18.00 arası
Çarşamba
7.30 – 18.00 arası
Perşembe
7.30 – 18.00 arası
Cuma
7.30 – 18.00 arası
Randevular kararlaştırılmaktadır.

Dahiliye Uzmanı

Dr. med. Peter Lex
Dahiliye Uzmanı

Dr. med. Stephan Pfäffl
Randevu almak
Belirlenmiş randevu sayesinde gereksiz
bekleme süresi önlenir.
Lütfen kararlaştırılan randevu tarihine uyun veya
randevu tarihini/saatini değiştirmek isterseniz bizi arayın.

Diller
Almanca dışında İngilizce, Rusça, Hırvatça, Türkçe,
Fransızca, İspanyolca, Arapça, Romence, Kürtçe,
İtalyanca, Bulgarca ve Makedonca dillerini konuşuyoruz.

Dahiliye ve
Nefroloji Uzmanı
İşyeri Hekimi

Hüseyin Taşdelen
Dahiliye Uzmanı
Gastroenterolog

