
Genel ve

Visseral Cerrahi

St. Martinus Hastanesi
Düsseldorf

St. Martinus Hastanesi
Düsseldorf

Randevu için lütfen arayın
Genel ve visseral cerrahi/minimal invaziv cerrahi:
Çarşamba ve Perşembe günleri saat 08.30 ila 12.00 arası
Özel randevu için lütfen arayın

Koloproktoloji:
Çarşamba ve Perşembe günleri saat 08.30 ila 12.00 arası

Metabolik ve obezite cerrahisi: 
Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 12.00 ila 15.00 
arası ve randevu ile

Fıtık muayenesi:
Çarşamba ve Perşembe günleri saat 08.30 ila 12.00 arası

Acil servisimiz yedi yirmi dört hizmetinizdedir.

Obezite

Obezite ve devamındaki hastalıkların tedavisi 

özel uzmanlık alanlarımızdan biridir. Obezi-

te, aşırı kilo ve vücutta hastalık derecesinde 

yüksek yağ oranı anlamına gelir. Bu hastalığı 

disiplinler arası bir terapi ile tedavi ediyoruz.

Düsseldorf’daki sertifikalı obezite merkezimizde 

cerrahi obezite tedavisinde uzun yıllara dayanan 

deneyime sahibiz. Ayrıca, başka alanlardaki uzman-

larla kapsamlı bir ağ oluşturduk: Beslenme, egzersiz 

ve davranış terapisi. Obezite alanında kendi kendine 

destek grubu ile işbirliği yapıyoruz, çünkü hastalar 

arasında birebir deneyim paylaşımı tedavinin başa-

rısı için oldukça elzemdir.

Bize ulaşın 

Heike Hahn

Sekreterlik Genel ve Visseral Cerrahi

Telefon 0211 917-1392

Faks 0211 917-1393

E-Posta: h.hahn@martinus-duesseldorf.de

Katja Hornung

Obezite Koordinatörü

Telefon: 0211 917-2992

Faks: 0211 917-211417

E-Posta: adipositas@martinus-duesseldorf.de
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Doktor ekibimiz

Dr. med. Dmitrij Dajchin

Genel ve Visseral Cerrahi Başhekimi

Yönetim Düsseldorf Obezite Merkezi

Cerrahi, Visseral Cerrahi ve Özel Visseral Cerrahi, 

Proktoloji Uzmanı

Beslenme Tıbbı, Acil Tıp

Dr. med. Peter Kirchmeyer

Yönetici Uzman Doktor

Cerrahi, Visseral Cerrahi ve Proktoloji Uzmanı

Dr. med. Cédric R. D. Demtröder

Uzman Doktor

Kolon Merkezi Başkanı

Visseral Cerrahi ve Özel Visseral Cerrahi, Robot 

Destekli Ameliyatlar, Proktoloji Uzmanı

Dieter Utz

Uzman Doktor

Visseral Cerrahi Uzmanı

St. Martinus Hastanesi

Gladbacher Straße 26 | 40219 Düsseldorf

Telefon 0211 917-0 | Faks 0211 917-1240

www.martinus-duesseldorf.de | adipositas@martinus-duesseldorf.de

Yaşam refakati: En modern teknoloji, deneyimli doktorlarımız ve 

yüksek nitelikli hemşire personelimiz ile Düsseldorf’ta temel ve 

standart tıbbi hizmetler sunuyoruz. Uzmanlık alanlarımız: Genel 

ve visseral cerrahisi, kaza cerrahisi ve ortopedi, dahiliye, geriatri ve 

geriatri gündüz kliniği, göz hastalıkları, anestezi ve yoğun bakım. 

Merkezlerimiz: Düsseldorf Obezite Merkezi, Geriatrik Travma 

Merkezi, DDG Diyabet Merkezi, Fıtık Merkezi, Düsseldorf St. Martinus 

Hastanesi Kolon Merkezi.
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Modern Tanılama

En modern görüntülü tanılama yöntemleri (sonografi, bilgisayarlı 

tomografi, MRT vb.) sayesinde hastalıkları erken bir aşamada teşhis 

ediyoruz. Ameliyathanemiz yüksek teknoloji ile donatılmıştır. 

Ultrasonik neşter ve en yeni yüksek çözünürlüklü HD video 

teknolojisi, St. Martinus Hastanesi’nin standartları arasındadır.

Tedavi Alanlarımız

Koloproktoloji Alanı

Kolon hastalıkları (kolon = kalın bağırsak) ve bağırsak çıkışı (proktos 

= anüs, makat) hastalıkları uzmanlığı çok hassas hastalık tablolarının 

olduğu bir alandır. Örneğin hemoroid, anal fistül, anal fissür, bağırsak 

prolapsusu, bağırsak tümörü ve Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi 

kronik inflamatuar hastalıklar bu alanın tipik hastalıklarındandır.

Mesleki uzmanlık ve modern tanı ve tedavi teçhizatımızın yanı sıra 

hasta ve doktor arasındaki güven ilişkisi bizim için çok önemlidir 

çünkü amacımız şeffaf tam teşekküllü bir bakımdır. Örneğin 

ağrı tedavisi, psiko-onkolojik bakım, beslenme danışmanlığı ve 

rehabilitasyon önlemlerinin planlanmasında destek ve tıbbi yardımcı 

maddelerin tedariki bunlar arasında sayılabilir.

Endoskopik teşhislerde (örneğin kolonoskopi) hastanemizin dahiliye 

alanında uzmanlaşmış gastroenteroloji doktorlarıyla işbirliği içinde 

çalışıyoruz. Bu alanda en modern yöntem visseral tıptır.

Hizmetlerimiz

Genel Cerrahi

Bu bölüm, iç organ hastalıklarının tedavisini, örneğin safra kesesi, 

apandis ve vücudun üst yüzeyi ile iyi huylu ve kötü huylu cilt ve 

yumuşak doku tümörlerini ve kasık fıtığı ile açılan yara (fıtıklar) 

tedavilerini kapsamaktadır.

Visseral (İç Organ) Cerrahi

Gastroenterologlarla ortak yürütülen bu bölüm her türlü bağırsak 

hastalıklarının tedavisinin temelini oluşturmaktadır. İyi ve kötü 

huylu kompleks iç organ hastalıklarının tedavisi örneğin karaciğer 

ve dalak ameliyatları, tümör cerrahisi, disiplinler arası teşhis ve 

tedaviler ile iyi huylu ve kötü huylu tümörlerin tedavisi bu bölümde 

yapılır.

Koloproktoloji

Bu bölümde iyi huylu ve kötü huylu bağırsak hastalıkları (örneğin 

kolon ve rektum kanseri), pelvik taban ve rektum hastalıkları ile işlev 

bozuklukları, örneğin kronik kabızlık, dışkılama bozukluğu, bağırsak 

prolapsusu, hemoroidal hastalık, fistül, anal fissür gibi hastalıklar 

tedavi edilir.

Ayaktan Ameliyatlar

Ayaktan ameliyat servisimizde hastalarımız, yakınları ile birlikte 

huzurlu bir atmosferde ameliyata hazırlanabilirler. Yatarak tedaviye 

geçiş yapmak her zaman sorunsuzca mümkündür.

Fıtık Merkezi

Fıtık merkezimizde karın duvarı fıtıkları kapsamlı bir şekilde tedavi 

edilir. Çeşitli cerrahi yöntemlerle her “hastaya özel” ameliyat yapı-

yoruz.

Proktoloji Alanı

Pilonidal sinüs/pilonidal fistül teşhisinde çok özel cerrahi teknikler 

kullanıyoruz: 

1. Pit-Picking: 

Bu yöntemle makattaki fistüller lokal anestezi altında azar azar kesi-

lip alınır (“ayıklanır”). Böylece sadece iki ila üç hafta içinde iyileşebi-

len çok küçük yaralar oluşur. Ameliyat ayaktan yapılabilir. Ameliyat 

yaklaşık beş dakika kadar sürer ve ardından hemen işinize gidebilir-

siniz. 

2. Karydakis: 

Bu yöntemde yarayı kapatmaya yarayan cilt parçaları oluşturulur 

(kalça kıvrımının yanında). Sonuçlar oldukça umut vericidir, iyileşme 

oranı yaklaşık yüzde 95’dir. 20 ila 30 dakika süren ameliyat, genel 

veya spinal anestezi altında gerçekleştirilir; hastanede üç ila beş gün 

yatılır.

3. Lazer Hemoroidoplasti (LHP): 

Modern ve minimal invaziv bir yöntem olan özel lazer tedavisi ile 

hemoroidler son derece hassas ve ağrısız tedavi edilebilir.

Değerli Hastalarımız,

Bilk’in merkezindeki St. Martinus Hastanesine hoş geldiniz. Sizi bizzat 

karşılamaktan ve kendimi size irtibat kişiniz olarak tanıtmaktan do-

layı mutluyum. Sizinle birlikte, direktiflere uygun tüm modern tedavi 

yollarını içeren size özel bir tedavi planı oluşturacağız. Hasta olarak 

tedavinin odak noktası sizsiniz ve bizim tarafımızdan mevcut bilgiler 

dışında vicdanen en iyi şekilde bilgilendirileceksiniz. Hastanemizin 

“kısa yol” felsefesi budur. Ayrıca karşılıklı güvene büyük önem veri-

yoruz ve bunun iyileşme sürecinde önemli bir bileşen olduğuna ina-

nıyoruz. En modern tedavi seçeneklerini uyguluyor ve mümkün olan

her yerde “anahtar deliği tekniği” olarak da bilinen minimal invaziv 

cerrahi tekniğini kullanıyoruz.

Uzun yıllara dayanan klinik deneyimlerim sayesinde size her zaman 

en iyi tedaviyi sunmaya çalışacağımdan emin olabilirsiniz. Yüksek 

hizmet kalitemiz çeşitli sertifikalarla belgelenmiştir. 

Sizi kliniğimizde tedavi etmekten dolay mutluyum. 

Sevgiler 

Dr. med. Dmitrij Dajchin

Genel ve Visseral Cerrahisi Bölümün Başhekimi 
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