
Klinikum Vest GmbH
Bochum Ruhr Üniversitesi Akademik Hastanesi 
Tedavi Merkezi
Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
Dorstener Str. 151, 45657 Recklinghausen
Telefon  02361 56-0

Tedavi Merkezi 
Paracelsus-Klinik Marl
Lipper Weg 11, 45770 Marl
Telefon  02365 90-0

E-Mail  info@klinikum-vest.de
www.klinikum-vest.de 

Jinekoloji ve Doğum Yardım Kliniği –   
Meme Sağlığı Merkezi Claudia Held 
Telefon 02365 90-2402
Fax 02365 90-2409
E-Mail gynaekologie@klinikum-vest.de 

Radyoloji, Nöroradyoloji ve Nükleer Tıp Kliniği 
Başhekim Dr. med. Christian Loehr
Telefon 02365 90-2701 
Fax   02365 90-2709
E-Mail neuro-radiologie@klinikum-vest.de

Meme Kanseri – Bireysel Teşhis, 
Terapi ve Takibi tedavi

„Sizin için varız!“
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Ulaşım güzergâhları:
A52 Marl-Hamm çıkışı
• Marl-Hüls istikameti (Carl-
 Duisberg-Str.)
• Ana kavşağa kadar (Trafik lambası)  
 Carl-Duisberg-Str./ Bergstr.
• Lambadan karşıya (Römerstr.)
• Bir sonraki caddeden sola 
 (Otto-Wels-Str.)
• Sonraki cadde sağa  (Lipper Weg)

KNAPPSCHAFT
KLINIKEN

Kurum üyeliği:
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HASTA BİLGİLENDİRME 
BROŞÜRÜ Ayakta tedavi hizmetinden kimler yararlanabilir? 

Paracelsus-Klinik Marl Hastanesi bünyesindeki 
Meme Sağlık Merkezi’nin hizmetinden, ayakta 

tedavi görmek suretiyle Knappschaft Sağlık 
Sigorta Kurumu üyeleri ve özel sağlık sigortalılar 

faydalanabilmektedir.

Başvuru:
Telefon 02365 90-2730

Radyoloji ekibi, Paracelsus-Klinik Marl

Jinekoloji ekibi, Paracelsus-Klinik Marl



Meme Kanseri – Bireysel Teşhis, 
Terapi ve Takibi tedavi

Kendi ellerinizle yaptığınız yoklama veya bir erken teşhis 
muayenesi, olası meme kanseri şüphesine sebebiyet 
veriyor ise, o hâlde ivedilikli ve açığa kavuşturma ile ilgili 
emin bir işlem, derdinizin giderilmesine ve etkili bir tera-
piye yol açacaktır.

Bu bağlamda Paracelsus-Klinik Marl Ekibi, bu yaşam saf-
hasındaki kadınlar için önemli bir dayanak olmakla birlik-
te, ilgili kişilere bireysel danışma ve hizmet imkanı sun-
maktadır: İster şüpheli teşhis akabinde tez şekilde ‘şüphe 
giderilmesi’, isterse bireysel destek ile teşhis, terapi ve ta-
kibi tedavi sürecinde yardımcı olmak büyük hedefimizdir.

Recklinghausen İdari Bölge Yönetimi dahilinde sertifi-
kalı Meme Sağlığı Merkezi olarak Marl uzman ekibimiz, 
hastalarımızı kişisel olarak desteklemekte ve  bireysel 
olarak bilimin en üst seviyesinde hizmet vermektedir. En 
modern teknoloji cihazları teşhis ve terapilerde kullanıl-
maktadır.
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Kişisel destek ve yardım
n	 Aydınlatma ve Bilgilendirme:              
 Kendi kendinizi muayene, erken teşhis imkanları,   
 meme kanseri oluşumu, rizk faktörleri 
n	 Teşhis ve terapi imkanları arayışında bizzat hekim   
 ile görüşülmesi 
n	 „Breast Care Nurse" sıfatı ile özel eğitimli bayan 
 hastabakıcıları, hastanın tedavisini adım adım takip  
 etmekteler
n	 İkinci bir uzman fikrine başvuru
 

Dahili bölümler arası görev alan ekip ile hızlı 
işlem imkanı
n	 Olası şüphe uyarı bir bulgunun aydınlanması için   
 acil randevusu (örneğin elle yoklama akabinde)
n	 Bölümler arası görevli uzman ekip ile hızlı dahili 
 iletişim (onkolojik jinekologlar,  dahiliye onkologlar,   

 radyologlar, patologlar, radyasyon terapistleri, 
 Breast Care Nurses)
n	 Uzmanlar, bireysel tümör konferansı ile her bir  
 özel durumu görüşebilmekte
n	 Tek bir elden bütünsel teşhis ve tedavi

En modern teknoloji üzerinden güvenli teşhis
n	 Yeni mamografi cihazı: daha yüksek resim  
 çözünürlüğe rağmen % 3o daha az 
 radyasyon dozu 
n	 MRT (implantlarda da mümkün)
n	 CT
n	 Yüksek çözünürlü ultrason
n	 Ultrason yönetimli punch biyopsi
n	 Stereotaktiksel ponksiyon
n	 MRT güdümlü biyopsi

Bireysel terapi imkanları
n	 Hormon tedavisi
n	 Cerrahi müdahale
n	 Kozmetik uygulamalar
n	 Ayakta kemoterapi
n	 Şua tedavisi
n	 Aroma terapisi 
n	 Bitkisel tedavi
n	 Homeopati


