
WESEL MARIEN-HOSPITAL  
ENDOPROTEZ MERKEZI
Alman Ortopedi ve Ortopedi Cerrahisi  
Kurumu‘na göre sertifikalandırılmış ENDOPROTEZ MERKEZIMIZ SIZLERE 

NELER SUNUYOR:

»  Kısa protezler dahil olmak üzere takacağımız 
protezler titanium, keramik ve polietilen’ den  
oluşan modern ve kendini ispat etmiş bireysel 
kalça protezi oluşturmaktadır

»  Hastaya özgü ve bireysel MRT ve CT ile  
planlanmış diz protezi

»  Çimento ve çimentosuz eklem tedavi şekli

»  Metal alerjisinde hipoalerjenik protez

»  Sorunlu durumlarda özel artroplasti 

»  Protez iltihap/enfeksiyon tedavisi  
(tek ve iki kademeli değişim işlemleri)

»  Gevşeyen ve karmaşık protez vakalarında kemik 
nakli ve biyolojik rekonstrüksiyon ameliyatı

»  Kalça ve diz protezleri sonrası oluşan ağrı  
ve problem analizi

»  İkamet meslektaşları ve fizyoterapistler ile  
işbirliği içindeyiz

»  Endoprotez kütüğüne (ERPD) yapmış  
olduğumuz ameliyat sonuçları uzun sureli  
olarak kayıt edilmektedir.

»  Hastane görüşmelerimizde sizlere ana dili  
Türkçe, Rusça, Rumence ve Arapça dillerinde 
hizmet veriyoruz.

Endoprothetik
Zentrum

Marien-Hospital Wesel
İLETIŞIM VE DANIŞMANLIK

Endoprotez merkezi danışma saatleri:
Çarşamba saat 13:00- 15:00 arası 
Cuma saat 09:30 - 11.30 arası ve randevu alınır 

Tel.: 0281 104-1120 
Bayan Köppen ve Bayan Ecem Korkmaz 
İletişim ve Danışmanlık 

Bilginize sunulur, özel sağlık sigortası olmayan hastalar 
aile doktoru, Cerrahi Doktor veya Orthopedi/Travmatoloji 
doktorlarından sevk kağıdı (Überweisung) getirmeleri 
gerekmektedir.

Başhekim 
Dr. med. Levent Özokyay 
Cerrahi uzmanı, Ortopedi ve Travmatoloji 
uzmanı, Özel Travma Cerrahisi, El Cerrahisi, 
Idareci acil Doktor, ATLS Sağlayıcı

Idareci Servis Şefi Hekim
Ozobia Samuel Mgbor
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı, Özel 
Travma Cerrahisi, ATLS Sağlayıcısı

Servis Şefi Hekim 
Oliver Dushaj                                                                                                            
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı, Özel 
Travma Cerrahisi, ATLS Sağlayıcısı
   
Servis Şefi Hekim 
Dr. med. Han van Ochten
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı

Servis Şefi Hekim 
Dr. med. Aneis Othman 
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı, Özel 
Travma Cerrahisi, ATLS Sağlayıcısı
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DEĞERLI HASTALARIMIZ VE HASTA 
YAKINLARI,
hastalığa veya bir kazaya bağlı olan değişim eklem-
lere zarar verebilir, böylece yaşam kalitesi ve fiziksel 
yetenekleriniz ağrıdan dolayı kısıtlanmaya yol açar. 
Eklemin muhafazası artık mümkün değilse, yapay bir 
eklemin (endoprotez) takılması ağrısız bir yaşam için 
perspektif açar. Wesel’deki Marien-Hospital Endopro-
tez Merkezin’ de (EPZ), en son medikal ve hemşirelik 
standartlarına göre yüksek performanslı ve nitelikli 
bir eklem replasman ameliyatı sunuyoruz. 
Doktorlar, hemşireler ve fizyoterapist ekibimiz sizin 
için mevcuttur, disiplinler arası ve bireysel terapi 
konseptini geliştirir. 

Marien-Hospital deki yüksek vasıflı EPZ ekibi, fiziksel 
yeteneklerinizi muhafaza ve size daha iyi bir yaşam 
kalitesi sunmanıza yardımcı olmak ister, böylece 
günlük hayatınızda ustalaşmak için hızlı bir şekilde 
uyum sağlayabilirsiniz, bunlar bizim hedeflerimizdir. 
Bu broşürle size bir bilgi veriyoruz.

Tedavinizle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen 
EPZ’deki personelimiz ile iletişime geçmekten çekin-
meyin. Daha fazla bilgi www.marien-hospital-wesel.
de adresinde bulunabilir. 

Saygılarımızla,

Dr. med. Levent Özokyay

Endoprotez bölüm başkanı ve baş hekim 
Ortopedi, Travmatoloji Bölümü ve El Cerrahisi

NEDEN YAPAY BIR EKLEM?
Eklem aşınması durumunda hareket kabiliyetini 
oluşturan kıkırdak azalır. Bu durum eklemde 
ağrılara ve kısıtlı hareketlere yol açar. Yaşam 
kalitesindeki oluşmuş olan kısıtlılığı ortadan 
kaldırmak için toplamprotezler denilen yapay 
eklemler hizmetinize sunulur. Böylece ağrısız 
hareketliliğiniz tekrar oluşmuş olur.

KALÇA PROTEZI
Yapay kalça ekleminin işlevi için kas sisteminin 
korunması önemlidir. 
Bu sebeple, ameliyat sırasında EPZ Marien-Hospital 
Wesel’deki AMIS erişimini kullanıyoruz. 

Bu minimal invaziv, kalça 
eklemine önden erişimde 
hiçbir kas kesilmez. Bu 
daha hızlı rehabilitasyona ve 
ağrısız gündelik hayata dö-
nüş sağlar. Cerrahi yöntem 
neredeyse tüm hastalar için 
uygundur ve her tür prototip 
kullanabilir. Ameliyattan 
sonra ameliyat edilen baca-

ğın eski halindeki gibi üzerine yüklenebilinmesine 
çok değer veriyoruz. Koltuk değneklerinin kullanımı 
bir seçenek ve isteğe bağlıdır. 
Hastane tedavisinin nihayetinde bazı durumlarda 
takip tedavisi (AHB) önerilmektedir. Sosyal 
hizmetimiz bu önlemin başlatılmasını üstleniyor. 

DIZ PROTEZI
Diz eklemi aşınmasında, hastaya bireysel pro-
tez yerlestirmekte mümkün olduğunca dikkat 
ederiz. Bu protez operasyonunun kesin bir şe-
kilde planlanmasıyla mümkün olur. Ameliyatta 
sadece aşınmış kısımları çıkarılır ve protezlerle 
yenilenir. Bu tam olarak planlanmış kısmi ve 
tam protezlerin montajı anlamına gelir.

Ameliyattan sonra, diz eklemi ve ameliyat edilen 
bacağın derhal tam yüklenmesine izin verilir 
ve istenir. 
Eğitimli hemşirelerimiz ve özel nitelikli 
fizyoterapi ekibimiz aracılığıyla, hedeflenen 
seferberlik egzersizleri ve egzersiz terapileri 
ilk günden itibaren gerçekleştirilmektedir. 
Tedavi esnasında ihtiyaçlarınıza ve becerilerinize 
göre uyarlanmış standart bir tedavi konzepti 
oluşturulur. 
Her yıl, kalça ve diz eklemi müdahalelerimizin 
süreçlerini bağımsız olarak kontrol ettiriyor ve 
huzurunuz için çalışıyoruz.

Produktbild Knie-TEP mit freundlicher Genehmigung von Zimmer Biomet.
Produktbild Hüft-TEP mit freundlicher Genehmigung der Firma Medacare GmbH.


