Hasta Bilgilendirme

Koloproktoloji Bölümü
Bölüm Başkanı
Dr. med. Zülküf Tekin
Tel: 0331-241-3 5202
Faks: 0331-241-3 5200
Email: zuelkuef.tekin@klinikumevb.de

Sevgili hastalar,
Koloproktoloji Bölümü olarak bağırsak hastalıklarının yanı sıra anal bölge ve pelvik
taban hastalıkları tedavisinde de uzmanlaşmış Brandenburg'daki ilk ve Almanya’daki
nadir bölümlerden biriyiz.
Kolorektal karsinomların yani bağirsak kanserinin tedavisine odaklanan kliniğimiz
2009'dan bu yana Potsdam ve çevresinde Alman Kanser Derneği tarafindan
onaylanmiş tek Bağırsak Kanser Merkezi olarak siz hastalarımıza hizmet
vermektedir. Bağırsak kanserinin tedavisi farklı disiplinlerden uzmanların işbirliğini
gerektirir. Kliniğimiz bu işbirliğini kalite güvence altına alarak sağlar. Bu anlamda
çalışmalarımızın kalitesi, Alman Kanser Derneği kurallarına göre OnkoZert tarafından
düzenli olarak incelenmektedir. Kliniğimizde bağırsak ameliyatların çoğu minimal
invaziv cerrahisi, yani kapali ameliyat olarak gerçekleştirilmektedir. Büyük adenomlar
(benign tümörler) yanı sıra rektal kanseri, erken aşamalarında, görünür yara izi
bulunmayan anüs yoluyla -"TEM“ tekniğiyle- tedavi etmekteyiz. Sfinktere yakın
tümörler söz konusu olduğunda, en son cerrahi teknikleri kullanarak, çoğu durumda
daimi, yapay bir bağırsak çıkışını önleyebiliriz.
Kliniğimizin odaklandığı diğer konu proktolojik hastalıklar yani rektal ve anüs
bölgesini etkileyen hastalıklardır. Birçok hasta utanma duygusu nedeniyle doktora
başvurmaz ve yıllarca acı çeker. Proktoloji uzmanları tarafından tedavi edilmesi
gereken ciddi hastalıklar bulunmasına karşın çoğu proktolojik hastalık zararsızdır ve
sıklıkla konservatif veya küçük cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir. Bu tür
hastalıklarda genellikle basit bir proktolojik muayene ile teşhis koyabiliriz, ileri
tetkiklerin yapılması gerekiyorsa gerekli tüm muayeneler kliniğimizde yapılmaktadır.
Saygılarımla
Z. Tekin

Hizmetlerimiz
Kliniğimizde tüm kolorektal hastalıkların tedavisi sunulmaktadır.

Kalın bağırsak hastalıkları:
• Kolon kanseri
• Kolon polipleri / adenomları
• İnflamatuar bağırsak hastalığı
• Divertikülit hastalığı

Rektum hastalıkları:
• Rektum kanseri
• Rektum polipleri / adenomları
• Rektal prolapsus (makat sarkması)

Anüs içindeki ve dışındaki hastalıklar:
• Hemoroid (Basur)
• Anal Tromboz
• Anal Fissür (Makatta Çatlak Hastalığı)
• Anal Apse (Makat Apsesi)
• Anal Fistül (Makat Fistülü)
• Pilonidal Sinüs (Kıl dönmesi)
• Akne inversa
• Anal Egzama
• Anüs Kanseri

Pelvik taban bozuklukları
• Tutamama
• Kabızlık
• Pelvik organ prolapsusu

Hasta kabul saatleri
Koloproktoloji görüşme saatleri
Salı

:

11:00 – 15:30 (Sadece randevulu)

Cuma :

11:00 – 14:00 (Sadece randevulu)

Transanal Endosonografi (Ultrasyon)
Dr. med. Z. Tekin
Her Salı 08:00 - 11:00 arası
(Sadece cerrahlar, jinekologlar, onkologlar ve endoskopi yapan meslektaşların sevki
yoluyla)

X-ray muayene ile kolonoskopi
Dr. med. H.-U. Horn
Sadece randevuylan
(Sadece endoskopi yapan meslektaşların sevki yoluyla)

Kolostomi danışma
Ulrike Dudek
Sadece randevuylan

Randevu almak için telefon numaralari
Bayan Selinger: 0331. 241 - 5202
Bayan Lange: 0160. 98 03 83 48

Kadromuz
Bölüm Başkanı
Dr. med. Zülküf Tekin
Cerrahi, viseral cerrahi ve özel viseral cerrahi uzmanı
Proktoloji uzmanı
ztekin@klinikumevb.de

Sekreter
Jana Selinger
Telefon:

0331. 241 - 3 5202

Faks:

0331. 241 - 3 5200

jselinger@klinikumevb.de

Uzman Doktor / Başkan yardımcısı
Dr.med. Hans-Ullrich Horn
Cerrahi, viseral cerrahi ve özel viseral cerrahi uzmanı
uhorn@klinikumevb.de

Uzman Doktor
Oleg Eckhardt
Viseral cerrahi ve Proktoloji uzmanı
oeckhardt@klinikumevb.de

Bağırsak merkezin koordinatörü
Jana Lange
jlange@klinikumevb.de

Kolostomi danışmanları
Ulrike Dudek
ududek@klinikumevb.de
Dana Hanisch
dhanisch@klinikumevb.de

