
Damar ve Endovasküler Cerrahisi 
Anabilim Dalı
Herzaman bize acil numaradan 
ulaşabilirsiniz: 

0175 5803887

Hasta yönlendirme:  0211 81-04837

Muayene saati: 0211 81-17445

Özel muayene saati: 0211 81-17090

Açil: 0175 5803887

Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie
Universitätsklinikum Düsseldorf
Gebäude 12.47
Moorenstraße 5 
40225 Düsseldorf

Univ.-Prof. Dr. Hubert Schelzig
Damar ve endovaskülär cerrahi kliniği kürse başkanı
Genel, damar ve göğüs cerrahi uzmanı
Endovasküler cerrah ve endovasküler uzmanı

Ekibimiz

Prof. Dr. med. Klaus Grabitz 
Başkan yardımcısı
Genel ve damar cerrahi uzmanı

Operatör Doç. Dr. med. Kai Balzer 
Genel ve damar cerrahi uzmanı
Endovasküler cerrah

Operatör Dr. med. Mansur Duran 
Genel ve damar cerrahi uzmanı
Endovasküler cerrah

Operatör Dr. med. Alexander Oberhuber
Damar cerrahi uzmanı
Endovasküler cerrah

Operatör Dr. med. Tolga Atilla Şağban
Genel ve damar cerrahi uzmanı
Endovasküler cerrah
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Değerli hastalarımız ! 

Damar ve Endovasküler Cerrahi Bölümü onyıllar boyu 
süresince damar tıbbi konusundaki her meselede kendi-
ni, hem ulusal, hem de uluslararası çapında bir kaynak 
merkezi haline getirmiştir. 
Burada böbrek nakli bir geleneksel çekirdek alğan 
durumundadır.
Ben bu bölümü ocak 2012’dan bu yana yönetiyorum 
ve çalışanlarımla birlikte damar ve endovasküler cer-
rahi kliniğinin çalışma yelpazesini, özelliklede minimal 
ilerme gösteren teknikleri, vücudun bütün damarla ilgili 
alanlarında devamlı en iyi hale getirmeye çalışıtık. 
Bizim herzamanki gayretimiz hastaya özenle, en uygun 
şekilde ve eğer mümkünse, üniversite düzeyinde ilerle-
me gösteren bir tedavi tercihi sunabilmektir.
Bunu başarabilmek bizim sabit yerleşmiş 
meslektaşlarımızla yoğun bir işbirliği yapmamıza ve hem 
danışma, görüş alma konusunda, hemde kısa süreli 
olsa da, randevu kararlaştıma konusunda da emrinizde 
olmamıza bağılıdır.
Bunu sağlayabilmek için merkezi bir imdat çağrı 
numarası kurduk ve numardan her damar tıbbi konusun-
da tecrübeli bir doktora ulaşabilirsiniz.
Acil durumlarda, ciddi vakalara hızlı tepki verilmesinin 
mümkünleşmesi için, çağrı numarası hastalarımızın em-
rinde bulundurmaktayız.
Damar hastalıklarıyla ilgili sunduğumuz özel görüşme 
saatllerimizden randevu almak için bizlere bu telefon 
numarasindan 0211/81-07160 veyahut 0211/81-17445 
ulaşabilirsiniz.
Size en uygun zamanda randevu verebilmek için pa-
zartesinden cuma gününe kadar özel görüşme saalari 
sunuyoruz.
Sizinle tamamen güvene dayanıklı ve etkili işbirliği içinde 
bulunmaktan memnuniyet uyacağım ve ekibimle birlikte 
sizin her türlü soru ve isteklerize karşılık verebilmek için 
emrinizdeyiz.

Saygılarımla,

Hubert Schelzig

Çalışma Alanımızda Çeşiştlikleri

Kendi bölümümüzde en modern ameliyat süreçleri 
geliştirmekte ve uygunlanmaktadır.
Vücuta bulunan bütün damar bölgeleri -koroner 
damarları dışında- öğrenemli ve deneyimli ekibimizin 
çalısma alanın kapsamındadır.
Bölgeler üstü bir öncü kliniği olma dolayısıyla, sıkca biz-
den damar tıbbi vakaları konusunda görüş ve fikir ver-
memiz ricada edilir.

Teknik cihazlar:
• motorlu hybrid-C-angiografi cihazı
• bilgisayar destekli 3-D-ameliyat planlaması
• ameliyat sırası angiografi ve dolaşım ölçme cihazı
• sinir aktivite ölçme cihazı (şahdamarı, karotid  
 ameliyati)
• sinir aktivite ölçme cihazı (aortun ameliyati)
• hastaya ait kan nakli (cell saver)
• ameliyat sırası kan pıhtılaşma tahlili (ACT, ROTEM)
• yüksek randımanlı ultrason cihazı
   
Ağırlıkla ameliyat nedenleri:
•   Açık ve endovasküler ameliyatlar: 
 - her ceşit anevrizma 
 - aküt ve kronik aortun disektionları (A- tipi hariç) 
 - kronik atardamar tıkanıkları  
 - aküt atardamar tıkanıkları
 - kronik bağırsak ve böbrek damar tıkanıkları
 - damar zedelenmesi

Atardamarlarımızda:
•    Tıkanmalar 
 Ani tıkanmalar (Amboli, Akut Obstrüksiyon, yaralan- 
 malar) Kronik tıkanmalar (Ateroskleroz, Arteritler) 
 - Aorto-iliak tıkanmalar
 - Femoro-popliteal tıkanmalar
 - Karotis darlık ve tıkanmaları
 - Renal darlık ve tıkanmalar
 - Mezenterik darlık ve tıkanmalar
 - Buerger hastalığı
 - Takayasu ve üst extremite tıkanmaları

•  Daralmalar (stenoz)
•  Genişlemeler (anevrizma)
• Yırtılma ve yaralanmalar

Toplardamarlarin hastalıkları:
• Kronik venöz yetmezliği (variz) 
• Variz tedavisi
•  Derin ven trombozları
•  Trombozdan gelişen açık yaraların tedavisi
•  Ameliyatlı ve ameliyatsız tromboz tedavisi

• Felç önleme ameliyatı (şahdamarı, karotid TEA)
 Atardamar tümörleri
• Sıkışmış damar ameliyatları (Thoracic outlet, inlet,  
 Popliteal kompresion,…) 
• Uzvun (kol/bacak) kesilmemesi için referans  
 hastanesi
•     Şeker hastalığı nedeniyle gelişen ayakda ve  
 bacakda kronik yaraların tedavisi
•     Dializ ulaşımı için referans hastanesi




