Randevu için:
Telefonla: 0611 - 335 990
Veya bizzat merkezimize gelerek randevu alabilirsiniz.
Randevu alarak gelenler için bekleme süresi araya acil bir vaka
girmediği müddetçe 15 dakikanın altındadır.

Sabahın erken saatleri için randevu almanız mümkündür
–istekleriniz doğrultusunda! -Sizin tercihlerinizi dikkate alırız!

lk kez merkezimize gelmeden önce
Hasta havale formu
(Überweisung):

Özel muayenelerin gerekli olup
olmadığını tespit edebilmemiz için

Sigorta kimlik kartınız: Hastalık sigortanızla ilgili bilgileri
alabilmemiz için

Önceki teşhisler:

Tekerlekli sandalye
ile giriş:

Genelde bize aç karnına gelmeniz
GEREKMEZ. Bu gerektiğinde önceden
bildirilir.
Tekerlekli sandalye kullananlar
muayenehanemize asansör ile erişebilir.
Tüm salonlarımızın kapıları tekerlekli
sandalye ile giriş ve çıkış için uygundur.

Email info@kardio-wiesbaden.de
www.kardio-wiesbaden.de
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Aç karnına gelmek:

örn. EKG uygulandığında muayeneyi
hem sizin hem bizim için kolaylaştırır

Telefon: 0611 - 335 990
Fax:
0611 - 335 991 9

Wilhelmstraße

Rahat giysiler:

Lütfen ev doktorunuzdan önceki
teşhislerinizi alınız. Tansiyon kayıt
defterinizi, kalp pili kullandığınızı
gösteren kimliğinizi, Marcumar
belgenizi de yanınızda getiriniz

Kalp Sondası Laboratuvarı (Cardiocentrum)
Ludwig-Erhard-Strasse 100
65199 Wiesbaden

Kurhaus

lâç kullanım planınız: Muntazaman aldığınız ilaçların adı,
dozu ve miktarı

Muayenehane
Burgstrasse 6 - 8
65183 Wiesbaden

sse

Kısa vadeli randevu verilir; acil vakalar aynı gün alınır
(ev doktoru tarafından randevu alınarak).

Burgstrasse Kardiyoloji Merkezi
Dr. Klaus Vorbeck, Dr. Alfred Peifer, Dr. Stefan Ott, Dr. Ulrich Vorderbrügge
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Randevunuzu iptal etmek istediğinizde lütfen bunu vaktinde
telefonla bildiriniz. (tercihen en az bir gün önce).
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Pa n t a r h e i - E b e d î A k ı ş

Yaşam şeklimiz sürekli değişmekte. Her gün
yeni şeyler öğreniyoruz, giderek daha fazla

Meslek hayatında ve özel hayatta yaşanan

görevin üstesinden gelmemiz gerektiğini

ve sigara tüketimi, kan dolaşımı bozukluğu

görüyoruz; zamanımızın giderek azaldığı

ve kalp hastalıklarının batı dünyasında en

duygusuna kapılıyoruz. Sağlıklı kalmak is-

çok rastlanan rahatsızlıklar olmasına katkıda

tiyoruz. Ancak iç tempomuzun dış dünyanın

bulunmaktadır. Modern kardiyoloji baş dön-

nabzının hızına her zaman ayak uydurması

dürücü bir hızla gelişmiş bulunmakta. Gü-

mümkün değildir. Kalbimiz, en önemli orga-

nümüzde kalp uzmanları kalp enfarktüsünün

nımız ve enerjimiz demektir. Bir taraftan

tedavisinde giderek daha hassas yöntemler

muazzam bir performans verirken, diğer taraftan hassas ve eşsiz bir şekilde ihtiyacımız

uygulayabiliyor, yapay kalp kapakçıklarının

kalbimiz farklı bir yere sahiptir. Kesinlikle

nizi anlamak ve yorumlamak suretiyle ve

mola vermeksizin çalışmak zorundadır.

teşhis ve tedavide sizin de katkılarınızla

Kalbimizin birkaç saniye atmaması dahi

doktor ile hasta arasında başarılı bir işbir-

beynimizin zarar görmesine neden olur.

liği oluşturmamız mümkündür.

olan enerjiyi sağlar. Organlarımız arasında

stres, yanlış beslenme, az hareket, aşırı kilo

kalitesi giderek yükseliyor ve giderek daha

akıllı yöntemlere erişilebiliyor. Şikâyetleri-

Hizmetlerimiz:
Kalp, atardamarlar ve
toplardamarlar ultrasonu, karın,
stres ekokardiyografi, TEE
EKG, yük altında çekilen EKG,
uzun süreli EKG, kardiyak olay
kaydedici, inme riski analizi
Uzun süreli tansiyon ölçümü
Akciğer fonksiyon testi, kan
gazları analizi, spiro ergometri
Kalp sondası, stent yerleştirme,
kalp pili tedavisi, akciğer
endoskopisi, kardiyoversiyon

