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MVZ ’de çalışan
elemanımız

Yol tarifi
Lukaskrankenhaus

Hosgeldiniz!

Cerrahide
başasistan

Türkçe konusan hastalarımız ve
ziyaretcilerimiz için genel bilgi

Hasta servisinde
çalışan
elemanımız

Yukarıdaki ve diğer çalışanlarımız size her
konuda yardımcı olcaktırlar.
Städtische Kliniken Neuss – Lukaskrankenhaus – GmbH

Hastanemizin ana bölümünün birinci katında
namaz kılmanız için ibadet odamız mevcuttur.

Preußenstraße 84 . 41464 Neuss
Telefon: 02131/888-0 . Telefax: 02131/888-7999
information@lukasneuss.de . www.lukasneuss.de

Hastanemizdeki
tıbbi birimler
Sayın ziyaretcilerimiz,
sayın hastalarımız!

Kadın Hastalıkları ve
Dogum

Acil Servis ve Poliklinikler

Hastalarımıza ilk müdahale edilen yer, 24 saat açıktır

Dahiliye I

Kardiyoloji, yoğun bakım, böbrek hastalıkları nastalıklrı

Dahiliye II

Lukaskrankenhaus Neuss´e
hoşgeldiniz!
Hastanemizin kapıları herkes için
her zaman açıktır. Bu bröşürle
size hastanemiz hakkında
kısa bir bilgi verip, olası dil
sorunlarınızı kaldırmak istiyoruz.
Hastanemizde birçok türk kökenli hekimlerimiz ve
hemşirelerimiz hizmet vermektedirler.
Dahiliye, cerrahi ve radyoloji bölümlerinde türk
başasistanlarımız çalışmaktadırlar. Ameliyathane
ve bütün servislerimizde de birçok türk asıllı
elemanlarımız size her konuda yardımcı olacaktırlar.
Peki kadın ve doğum bölümünde türk bir ebenin
olduğunu biliyormuydunuz?

Miğde ve bağırsakdaki hastalıkların tedavisi,
onkoloji, geriatri

Kadın ve doğum bölümünde doğum yapan hanımlar
güvenilir ve tecrübeli bir ortamda ebelerimiz,
hemşirelerimiz ve hekimlerimizin günün her vakti
gözetimindedirler.

Genel Cerrahi

Özellikle komplikasyonlu gebeliklerin takibi ve riskli
doğumların bakımı gibi birçok alanda da hizmet
verilmektedir. Hastanemizde bulunan çocuk kliniği
de – özellikle erken doğan bebekler için – bunu
sağlamaktadır.

Üroloji

Ayrıca bölümümüz tarafından doğuma hazırlık kursları
ve emzirme hakkında bilgiler verilmektedir.
Tecrübeli ebemiz Yasemin Özen size her konuda ve
anadilinizde yardımcı olcaktır.

Hastanemize ve bize güvenebilirsiniz!

Genel cerrahi, endokrinoloji, guatr, göğüs,
fıtık ve damar cerrahi

Ortopedi ve Travmatoloji

Travma, ortopedi ve el cerrahisi
Prostat kanseri, böbrek, idrar yollarındaki, hastalıkların
tedavisi

Kulak, Burun ve Boğaz Hizmetleri

Kulak, burun ve boğaz hastalıkların tedavisi,
estetik cerrahi

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kanser hastalıkları ve Doğum

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk hastalıkları, özel çocuk yoğun bakımı

Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım

Anestezi, ameliyat ve ağrı tedavisi

Radyoloji

Röntgen, mamografi, ultrason, bilgisayar tomografi (CT),
manyetik rezonans görüntüleme (MR), anjiografi

Saygılarımla,
Dr. Nicolas Krämer

Radyoterapi

Kanser hastaların tedavisi

E posta yoezen@lukasneuss.de

Nükleer Tıp Hizmetleri

Metabolik hastalıkların teşhisi

