
Aramıza hoş geldiniz!
Tıbbi hizmetlerimiz ile ilgilenmeniz bizleri mutlu etmekte, 
hastanemizi ziyaret etmenizden memnuniyet duymaktayız. Uzman 
doktorlarımız ve hemşire kadromuz, tıbbın en ileri olanaklarını 
sunmak için gelişmiş teknik ekipmanları kullanarak, en yüksek 
seviyede tıbbi bakım sağlamaktadır.

Her zaman olabilecek en iyi tıbbi tedavi ve bakım hizmetini sağlamaya 
odaklanmış bulunmaktayız. Her gün doktorlarımız, hemşirelerimiz 
ve idari kadromuz hastanede kalma süreniz sırasında rahat etmeniz 
için çok çalışmakta ve sağlığınıza yeniden kavuşmanız için ellerinden 
gelenin en iyisi yapmaktadırlar.

Uzmanlaşmış kliniklerimiz, enstitülerimiz ve yatılı hasta 
departmanlarımız tüm tıbbi disiplinlerin tamamında hizmet vermektedir. 

En iyi tedavi sonuçlarını sağlamak için uzmanlarımız sizlerin bireysel, 
en uygun tedavi ve en iyi bakımı alabilmenizi sağlayabilmek için en son 
tıbbi tanılama ve tedavi seçeneklerine ve tıbbi kurumların uluslararası 
ilkelerine uygun şekilde kalite onayı bulunan disiplinler-arası merkezleri 
ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.  Hemşire kadromuz, hasta 
odaklı anlayışa uygun biçimde çalışmakta ve hastaların ve onların aile 
üyelerinin bireysel bakımına, özel ve bireysel kültürel ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurarak odaklanmıştır.

“Kalp, damar, akciğer hastalığı ve yoğun bakım 
alanındaki uzmanlığımıza ek olarak modern ve iyi 
düzenlenmiş hastanemizin bulunduğu huzurlu ortamda 
rahatlatıcı bir ortam içerisinde modern ve disiplinler-arası 
tedavi olanakları sağlamaktayız.”

Kardiyovasküler ve akciğer hastalıkları günümüzde en sıklıkla görülen 
hastalıklardır. Dolayısıyla, bizler kendimizi bu türden hastalıkların 
önlenmesi, teşhisi ve tedavisine adamış bulunmaktayız.

Hastalarımıza en iyi bakımı sunmak için iyi eğitimli uzman kadromuz 
Kardiyoloji, damar cerrahisi, akciğer  
hastalıkları ve yoğun bakım alanında çalışmaktadır. Modern teşhis 
olanakları ve en son tedavi yöntemleri, kardiyovasküler hastalıkların en 
yüksek seviyede tedavi edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Esnek 
zamanlama, kısa bekleme süreleri ve genel dahiliye birimi bu tedavi 
merkezini eşsiz kılmaktadır.



Sadece doktorlar için değil, aynı zamanda hemşireler için de geçerli 
olan belirlenmiş standart prosedürler, bizlere güvenmiş hastalar için 
kalite odaklı tedavi ve bakımı güvence altına almaktadır.

Tüm hasta bakım masrafları kamu sağlık tedavi sigortası veya özel 
sağlık sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Tıbbi direktör 
tarafından öncelikli tedavi veya tek kişilik odalar ayarlanabilmektedir.
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Sana Clinic Remscheid,bulunduğu bölgenin ötesinde bir üne ve
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Hastalarımızın sağlığı ve esenliği için 
sağlık hizmetlerimizi en yüksek standartlarda devam ettirmeye 
çalışıyoruz. Bununla birlikte, sizlerin övgüleriniz, tavsiyeleriniz, fikirleriniz 
veya şikayetleriniz bizler için önemlidir. Kişisel geri bildirimlerinizi dört 
gözle bekliyoruz.

İnternet sitelerimizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Umarız ki sitemizi ziyaretinizden hoşnut kalmışsınızdır ve sizleri tekrar 
görmek isteriz.  

En derin saygılarımla Burkhard Sievers
Profesör ve Başkan 



Kardiyoloji, Damar Cerrahisi Departmanı, Akciğer Hastalığı ve 
Yoğun Bakım Servisi öncelikli olarak kalp, akciğer ve damar 
hastalıkları olan hastaları tedavi etmektedir. Söz konusu bu organ 
hastalıkları, dünya çapındaki tüm hastalıkların ve ölümlerin yüzde 
50’sinden fazlasından sorumludur. En sıklıkla görülenleri miyokard 
enfarktüsü, kardiyak aritmileri, öksürme rahatsızlıkları, akciğer 
kanseri ve kalp krizleridir.

Bu hastalıklar genellikle ciddi bir şekilde hayati tehlike oluşturmakta 
ve teşhis, tetkik ve tedavi için çok miktarda teknik ekipman 
gerektirmektedir. Bu nedenden dolayı, kardiyoloji, damar cerrahisi, 
akciğer hastalıkları ve yoğun bakım servislerinin gece-gündüz 
çalışmasını sağlayan oldukça deneyimli danışmanlara sahip 
bulunmaktayız. Diğer Tıbbi Klinikler ve Cerrahi ve Damar Cerrahisi 
Kliniği, aynı zamanda Nöroloji Kliniği ve Radyoloji Departmanımız ile 
yakından çalışmaktayız.

Kardiyoloji, damar cerrahisi, akciğer hastalıkları kliniği ve yoğun bakım 
servisi, şüphelenilen veya teşhis edilmiş kardiyovasküler ve akciğer 
hastalıklarına sahip hastalara hizmet vermek için “devamlı olarak” 
(günün 24 saati) açık tutulmaktadır. Kliniğimiz tüm teşhis ve tedavi 
önlemlerini gerçekleştirilebilmektedir ve kardiyovasküler rahatsızlıkların 
önlenmesi ve hastaların tedavisi alanında ulusal ve uluslararası çapta 
tanınmış bir kuruluştur.

Genel ve Girişimsel Kardiyoloji Departmanı, 
Damar Cerrahisi, Pnömoloji ve Yoğun Bakım Servisi

Kardiyoloji bölümünde mevcut olan hizmetler:

• Akut miyokardiyal enfarktüs tedavisi ve kardiyo-vasküler katerizasyon 
laboratuvarında diğer acil durumlara müdahale edebilecek 24-saat 
görev başında bir acil durum ekibimiz

• Biplane koroner anjiyografi ünitesi (kaplamasız metal ve ilaç kaplı 
stentler ve balonlar, miyokardiyal biyopsi, aortik kontrpulsasyon 
tedavisi, valvüloplasti, TAVI,  
girişimsel kalp kapçığı değişimleri, sol atriyal apendiks kapatma, PFO/
ASD tıkanıklığı, kardiyak transplantasyonları öncesindeki tahkikatlar 
dahil olarak tüm deri içinden uygulanan müdahaleler)

• Renk-kodlama ve doku nitelendirme özellikli ekokardiyografi
• Transözofageal ekokardiyografi 
• Stres eko ve stres MRI muayenesi
• Ciddi kardiyak ve akciğer hastalıkları için uzman servisler,  

damarların tamamen muayene edilmesi için ultrason ve renkli çift 
yönlü tanılayıcı tetkikler

• Kardiyak kalp pili, defibrilatör ve resenkronizasyon cihazlarının 
yerleştirilmesi

• Harici ve vücuda yerleştirilebilen döngü kaydedici
• Girişimsel elektrofizyolojik muayene ve tedavi



Remscheid Sana Kliniği’ndeki Kardiyoloji, Damar Cerrahisi Departmanı, 
Akciğer hastalığı ve Yoğun Bakım Servisi, şehirde kardiyak kateter 
laboratuvarları olan yegane hastanedir. Personelin 24 saat boyunca 
hazır bulundurulmasıyla miyokardiyal enfarktüsü olan şehirde veya 
bölgedeki tüm hastaların, ilgili koroner damarları, dünya çapındaki 
talimatlarda tavsiye edildiği biçimde, anında tekrar açılabilmektedir. Ara 
seviye ve yoğun bakım ünitemiz (ICU) hastaların müdahale sonrasına 
uygun tedaviyi anında alabilmesine olanak sağlamaktadır.

Akciğer bilimi bölümünde mevcut olan:

Belli başlı tüm akciğer ve solunum yolu hastalıkları için önleme, teşhis 
ve tedavi hizmetleri sunulmaktadır.

• Akciğer fonksiyon testleri (Vücut plestimografi, 
 Spirometre)
• Kan gazı testleri
• Akciğer difüzyon testleri
• (Spiro)-Ergometre
• Ultrason
• Vanılayıcı bronkoskopi, modern kanser-tedavi prosedürleri dahil
• Bronkoalveolar Lavaj (BAL) sitoloji
• Uyku apnesi için tanılayıcı tetkikler
• Sağ-Kalp Katheterizasyonu, Vazodilatör Yöntemi ile

Damar Cerrahisinde (Anjiyoloji) mevcut olan  
hizmetler:

Hastanelerden ve tıbbi kurumlardan gelen deneyimli uzmanlar hastalara 
disiplinler-arası tedavi sağlamak için kendi uzmanlıklarını geniş 
yelpazede koordineli olarak kullanmaktadırlar. Bu şekilde, tüm hastaların 
ihtiyaçlarına uygun olarak en iyi tedaviyi almalarını sağlamaktayız. 
Vasküler hastalıkları olan hastaların gerekli olan, teşhisten tedaviye 
kadar her şeyi tek bir çatı altında bulmalarını sağlamaktayız. Tüm 
atardamar ve toplardamar ile ilgili hastalıkları tedavi edebilmekteyiz. 
Müdahalesiz görüntüleme ve girişimsel tedavi (stent takma) üzerine 
odaklanmış bulunmaktayız. Vasküler cerrahi departmanındaki 
meslektaşlarımız ile yakın işbirliği içinde çalışmaktayız.

• Tam bir tanılayıcı tetkik: çift yönlü, CT, MR, DSA 
• Periferik stenozların girişimsel tedavisi (PTA, Stent takma)
• Intermittan klodikasyonun geleneksel / girişimsel tedavisi, birleştirilmiş 
• prosedürler
• Varisli damarların geleneksel tedavisi
• Kapsamlı koruyucu anjiyoloji konsültasyonu ve tedavisi
• Çift yönlü vasküler sonografi 
• Akral ışık refleksi pletismografi
• Step osilograf
• Toplardamar oklüzyon pletismografi
• Enflamatuar vasküler hastalıkların tedavisi
• 24-saat acil durum tedavisi, yoğun bakım 
• Kronik yaraların tedavisi, vakum terapisi
• Podiatri konsültasyonları, diyabetik ayak için bütünleşik bakım 


