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Senoloji ekibimiz
Tüm uzmanlarımız tam kapsamlı bakım hizmetine ve
pürüzsüz bir süreç geçirmenize büyük önem verir.

Luisenkrankenhaus‘daki tüm hastalarımıza tam
kapsamlı bakım, 24 saat ulaşılabilirlik ve kadın kadına
bireysel tedavi hizmeti sunuyoruz. Meme kanseri
olan hastalarımız için hem son derece uzmanlaşmış
bir doktor ve hemşire ekibi hem de mümkün olan en
iyi teşhis ve tedavi yöntemlerini sunuyoruz.

info@radios-praxen.de
Tel.: 0211 / 4477 3000

Volmerswerther Str. 20
Tel.: 0211 / 1576 0995

Volmerswerther Str. 20
Tel.: 0211 / 1576 0995

Dr. med. Maren Darsow
Başhekim
darsow@luisenkrankenhaus.de
Tel.: 0211 / 4477 - 3320

Dr. med. Oksana Möller
Başhekim
moeller@luisenkrankenhaus.de
Tel.: 0211 / 4477 - 3321

Kerpener Str. 34
Tel.: 0211 / 4788 6509

Evde patoloji
Zentrum für Pathologie & Zytologie
Dres. Dohnal und Partner MUDr. D. Dohnal
info@pathologie-duesseldorf.de
Tel.: 0211 / 9131 20

Luisenkrankenhaus‘ta
otopark

Meme Kliniği

Meme Kliniği

Schlüterstraße /
U Arbeitsagentur

Ivo-Beucker-Straße

Schlüterstraße

Mümkün olan en büyük deneyim
1997 yılından beri Düsseldorf‘ta faaliyet gösteren
Luisenkrankenhaus, kuruluşundan bu yana birinci
sınıf sağlık, bakım ve konaklama hizmetleriyle dikkat
çekiyor. Dünya kalitesinde sunduğumuz tıbbi uzmanlık ve sahip olduğumuz en üst düzeyde bakım ve
özverimiz, hastalarımız tarafından 20 yıldan uzun bir
süredir takdir görmekte ve her zaman en iyi notlara
layık görülmektedir.

Luisenkrankenhaus
Düsseldorf

Sohnstraße
Grafenberger Allee
Luise-Rainer-Str. 6 - 10
(ehem. Hans-Günther-Sohl-Str. 6-10)

Hanielpark
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Frank-Zappa-Str.
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U Engerstraße
Lichtstraße

Lindenstraße
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Dr. med. Antje Tyll
Kıdemli doktor
tyll@luisenkrankenhaus.de
Tel.: 0211 / 4477 - 3330

Serap Ünyeli
Kıdemli doktor
uenyeli@luisenkrankenhaus.de
Tel.: 0211 / 4477 - 3322

Aynı yerde tam kapsamlı bakım
Luisenkrankenhaus‘ta sunulan tam kapsamlı bakım
hizmeti, mükemmel tıbbi bakımın yanı sıra 4 yıldızlı
otel kalitesinde sıcak bir ortam ile mükemmel konaklama, özel bakım ve aynı zamanda psikolojik destek
ve danışmanlık hizmeti de sunuyor.

Internationale Senologie Initiative ISI e.V.
Dr. rer. nat. Trudi Schaper
Çalışma koordinatörü
schaper@luisenkrankenhaus.de
Tel.: 0211 / 4477 - 3390

Magdalena Krasnic
Breast Care Nurse
krasnic@luisenkrankenhaus.de
Tel.: 0211 / 4477 - 3324

Resmije Gash
Breast Care Nurse
gash@luisenkrankenhaus.de
Tel.: 0211 / 4477 - 3323

Internationale Senologie Initiative e.V., tüm kadınların
sesi olmak istiyor. Bu girişimi özel kılan şey: Kendi
kendine yardım grubu ISI, kemoterapi sırasında Düsseldorf‘taki hastalara ücretsiz kafa derisi ve el-ayak
soğutma cihazları sağlayan tek kuruluştur.

Luisenkrankenhaus, Luise-Rainer‘de yer almaktadır.
Str. 6-10 Düsseldorf Tıp Merkezi‘nde.

Meme cerrahisi ve
meme sağlığı yetkinlik
merkezi
Dünya kalitesinde tıbbi uzmanlık ve tam kapsamlı hizmet

İdeal ulaşım bağlantılarına sahip mükemmel konum, 300‘ün
üzerinde park yeri olan kendi garajındaki park olanakları ve basamaksız kesintisiz erişim, Luisenkrankenhaus‘a hastalar için
ulaşmayı kolaylaştırıyor.
Kapalı otoparkın girişi Air-Liquide binasının önündeki döner
kavşaktadır.

Luisenkrankenhaus GmbH & Co. KG
Luise-Rainer Str. 6-10
40235 Düsseldorf

Tel.: 0211 / 4477 3300
Fax: 0211/ 4477 4499

Meme koruyucu operasyonlar
Meme rekonstrüksiyonu
Klinik çalışmalar
Internationale Senologie Initiative e.V.

www.luisenkrankenhaus.de
info@luisenkrankenhaus.de

Internationale Senologie Initiative e.V.
Luise-Rainer Str. 6-10
40235 Düsseldorf

Tel.: 0211 / 4477 4433
Fax: 0211/ 4477 3389

www.senology.de
isi@senology.de

Daha fazla bilgi için www.luisenkrankenhaus.de

Sevgili hastalar ve yakınları,

Almanya‘da her yıl yaklaşık 70.000
kadına meme kanseri teşhisi
konuyor. Bu durumdan etkilenenlerin çoğu için bu teşhis
belirsizlik ve korku anlamına
geliyor.
Bu nedenle size veya
tanıdığınız başka birine
meme
kanseri
teşhisi
konulduysa uzmanlara ve
profesyonellere danışmanız
da bir o kadar önemlidir.
Luisenkrankenhaus Meme
Kliniği‘nde özellikle meme bölgesinde karsinomu olan kadınlara odaklanıyoruz. Kıdemli
doktorumuz Serap Ünyeli, tamamen kadınlardan oluşan
ekibimizde yer alan oldukça deneyimli bir meme cerrahıdır. Bayan Ünyeli, Türk kökenli olduğu için tüm teşhis
ve terapi süresi boyunca Türkçe konuşan hasta ve yakınlarıyla daha bireysel ve özel olarak ilgilenebiliyor.
Sahip olduğumuz en modern teşhis ve tedavi yöntemlerinin yanı sıra yıllardır edindiğimiz tecrübe sayesinde meme
kanseri hastalarımızın %70 ila %80‘ini memeyi almadan
tedavi edebiliyoruz.
Merkezimizde sunduğumuz hizmetler hakkında sizi bilgilendirmekten mutluluk duyuyoruz.

Dr. med. Maren Darsow
Başhekim

Luisenkrankenhaus‘taki diğer hizmetler

• Meme koruyucu operasyonlar

Klinik çalışmalar

Birinci sınıf bakım

Hastalarımıza hem yurtiçi hem de uluslararası düzeyde
yürütülen yeni tedavi yöntemlerine erişim imkanı sunuyoruz.

1997 yılından beri Düsseldorf‘ta faaliyet gösteren
Luisenkrankenhaus, kuruluşundan bu yana birinci
sınıf sağlık, bakım ve konaklama hizmetleriyle dikkat çekiyor. Dünya kalitesinde sunduğumuz tıbbi
uzmanlık ve sahip olduğumuz en üst düzeyde
bakım ve özverimiz, hastalarımız tarafından 20
yıldan uzun bir süredir takdir görmekte ve her zaman en iyi notlara layık görülmektedir.

• Onkoplastik meme cerrahisi
• Tümöre bağlı meme küçültme
• İmplantlarla birincil rekonstrüksiyonlar
• Otolog rekonstrüksiyonlar (hastanın kendi dokusu)

Kadın Ekip
Her iki başhekimimiz Dr. Darsow ve Dr. Möller, tamamen kadın doktor ve hemşirelerden oluşan bir ekibe
liderlik ediyor: “Kadınların oluşturduğu bir ekip olarak hep
birlikte hastalarımıza daha iyi hizmet verebiliyoruz.” Her
hastamız, kendisine tüm tedavi boyunca eşlik eden özel
bir danışmana sahip.

Türkçe konuşan kadın kıdemli doktor
Kıdemli doktorumuz Serap Ünyeli, ekibimizde yer alan
oldukça deneyimli bir meme cerrahıdır. Türk kökenli
olduğu için tüm teşhis ve terapi boyunca Türkçe konuşan
hastalar ve yakınlarıyla daha bireysel ve özel olarak ilgilenebiliyor.

• Kalıtsal meme kanserinde hızlı rekonstrüksiyonla
profilaktik meme bezinin alınması
• Tüm implant rekonstrüksiyon teknikleri

Yılda 700‘den fazla meme kanseri tedavisinde görev alan
uzman doktorlarımız, en yeni gelişmeleri her daim yakından takip ediyor. Bu sayede meme kanseri hastalarının
%75 ila %80‘i meme alınmadan tedavi edilebiliyor.

Luisenkrankenhaus‘taki hastaların tedavisi kişiye özeldir.
Bunun için doktorlar tüm koruyucu ve cerrahi tedavilerden doğru olanı seçer ve bunları hızlı olduğu kadar etkili
bir şekilde hayata geçirir.

Bir çalışmaya katılmaya ilgi duyuyorsanız, doktorlarımız
ve çalışma ofisimiz size bu konuyla ilgili olarak ayrıntılı
bilgi vermekten mutluluk duyacaktır.

• Meme küçültme, meme büyütme
• Konjenital malformasyonları düzeltme
• Hastanın kendi yağıyla “Lipofilling”
• Tümör heyetinde tedavi planlaması
• Klinik araştırmalara katılma fırsatı
• Kemoterapi sırasında kafa derisi soğutma, el ve
ayak soğutma
• Meme ameliyatı öncesinde uzman görüşü
• Komplike durumlarda ikinci bir görüş
• Erkeklerde jinekomasti veya meme kanseri
• Son teknoloji silikon protezler

Meme koruyucu tedavi

Bireysel danışmanlık
Dr. med. Oksana Möller
Başhekim

Luisenkrankenhaus‘ta sunduğumuz
hizmetler

ISI (Kendi Kendine Yardım Grubu) –
Destek ve dayanışma
Internationale Senologie Initiative e.V., tüm kadınların
sesi olmak istiyor. Bu girişimi özel kılan şey: Kendi kendine yardım grubu ISI, kemoterapi sırasında Düsseldorf‘taki hastalara ücretsiz kafa derisi ve el-ayak soğutma cihazları sağlayan tek kuruluştur.

2018 yılındaki F.A.Z. çalışması da bunu desteklemektedir. 1.000‘den fazla hastanenin mercek altına
alındığı bu çalışmada Luisenkrankenhaus kendisine
ilk 100‘de çok sağlam bir yer edinmeyi başarmıştır.

Kaliteli konaklama
Luisenkrankenhaus‘ta sadece profesyonel uzmanlık ve deneyime değil, konaklama hizmetlerimizin
kalitesine de büyük önem veriyoruz: Otel düzeyindeki donanımlarımız sayesinde hem yüksek kaliteli
hem de sıcak bir konaklama hizmetinin keyfini sürebiliyorsunuz.

Sıcak bir ortam

„ Kadınların oluşturduğu bir ekip olarak
hep birlikte hastalarımıza daha iyi hizmet verebiliyoruz. “

Özel olarak tasarlanmış geniş odalarımız,
hastalarımızın iyileşme sürecine adeta katkıda bulunmaktadır. Aydınlık ve ferah yemek salonumuz
ise tüm hastalarımıza geniş bir yemek menüsü
sunmaktadır. Güler yüzlü bakım personelimiz her
zaman yanınızda olacaktır.

