
Küresel Hasta 
Hizmetleri
Hastalar ve Aileler için Sağlık ve  
Refahı Artırma



Her yıl dünyanın birçok yerinden binlerce kişi 
New York City'deki NewYork-Presbyterian 
Hastanesi'ni bugünün tıp alanında mevcut en yeni 
teşhis yöntemleri, gelişmiş tedavileri ve yenilikçi 
yaklaşımları için ziyaret eder. Hastanemizde, 
uzmanlıklarının en üst düzeyinde çalışan doktorlar ve 
cerrahlardan mükemmel tedaviyi alırsınız. 

NewYork-Presbyterian'in kapsamlı Küresel 
Hizmetler programı yoluyla, hastalar ve 
refakatçileri kendilerini evlerinden uzaktayken rahat 
hissetmeleri için görevlendirilmiş, çok dil bilen bir 
ekibi de bulabilirler. Görevli hasta koordinatörleri, 
Amerika'ya seyahatten başlayarak tüm tedavi, 
iyileşme ve eve dönüşe kadar, sürecin her adımında 
kişiselleştirilmiş özen ve hizmet sunar.

Amerika'nın En İyi Hastanelerinden Biri

Amerika'nın En İyi Doktorlarının Bir Çoğu

Amerika'nın En Büyük Şehri



YİRMİ DÖRT SAAT HİZMETİNİZDE 

Evinizden kilometrelerce uzakta tedavi planlaması yaparken, destek almanın ne kadar önemli 
olduğunu anlıyoruz. Sizin için özel görevlendirilmiş, birden fazla dil konuşabilen hasta 
koordinatörlerimiz günde 24 saat/haftada yedi gün boyunca sorularınızı yanıtlamaya ve hastalar 
ve hasta refakatçileri için seyahat ve sağlık ile ilgili detaylı bir plan oluşturmanıza yardımcı olmaya 
hazırlardır. Koordinatörlerden oluşan ekibimiz, tedavi sürecinin her aşamasında özel hizmet 
vererek ve kişisel özen göstererek, hastaları tedavileri boyunca yönlendireceklerdir.

Verilen hizmetlerden bazıları;

• Doktor ve diğer klinik randevularını veya testlerini planlama

• Hastalara randevularda eşlik etme

• Tıbbi bilgileri, talimatları ve prosedürleri açıklama ve yorumlama

•  Hastanın kendi ülkesindeki doktorları ile NewYork-Presbyterian doktorları 
arasındaki irtibatı kurma

•  Kritik durumdaki hastalar için küresel hava ambulansı, kara ambulansı ve diğer 
acil durum taşıma hizmetlerinin koordinasyonu

•  Hastane tesisleri dâhil olmak üzere oteller veya mobilyalı daireler için  
önerilerde bulunma ve bunları ayarlama

NewYork-Presbyterian'a kabul öncesinde, mali danışmanımız, tedavi maliyetlerinin 
anlaşılmasında ailelere yardımcı olur.

HASTA KONAKLAMALARI VE SOSYAL ETKİNLİKLER

NewYork-Presbyterian Hastanesi, otel rahatlığındaki bir ortamda lüks konaklamalar sunan 
özel hastane odaları ve suitleri de dâhil olmak bir dizi kişiselleştirilmiş hasta hizmetleri sunar. 
Panoramik nehir manzaralı odaları, özel şef tarafından hazırlanan yemekler ve öğleden sonra 
çay saatleri, açılır kapanır kanepeyi içeren ziyaretçi oturma odaları, hafif içecek ve yiyeceklerle 
doldurulmuş büfe ve uydu bağlantılı televizyon, hepsi hastanede yatış esnasında hastanın 
ve ailesinin rahat etmesine katkıda bulunur. Bütün bunlara ek olarak özel kattaki concierge, 
business center’ı kullanmanıza yardımcı olur.



  

 NEWYORK-PRESBYTERIAN HASTANESİ’NE HOŞGELDİNİZ

AMERİKA'NIN EN İYİ HASTANELERİNDEN BİRİ 

U.S News & World Report tarafından ülke genelinde 2013-14 sıralaması için değerlendirilen 
neredeyse 5.000 hastane içinde, NewYork-Presbyterian New York'ta üç eyalet 
bölgesinde 1. sırada yer almıştır ve ülkenin önde gelen tıbbi kuruluşlarından biri 
olarak tanınırlığını sürdürmektedir. Arka arkaya 13 yıl boyunca, NewYork-Presbyterian 
U.S. News'ın prestijli Honor Roll listesine dâhil edilmiştir.

NewYork-Presbyterian, aşağıdaki dallarda ulusal ölçekte ilk 10 sırada yer almaktadır: 

• Kardiyoloji/Kalp Cerrahisi
• Diyabet/Endokrinoloji
• Gastroenteroloji/Gastrointestinal Cerrahi
• Yenidoğan Gelişimi
• Nefroloji

• Nöroloji/Beyin ve Omurilik cerrahisi
• Pediyatrik Kardiyoloji/Kalp Cerrahisi
• Pediyatrik Diyabet/Endokrinoloji
• Psikiyatri
• Üroloji

İKİ IVY LEAGUE TIP OKULU İLE İLİŞKİ

Hastane, akademik ortakları olan Columbia University 
College of Physicians and Surgeons ve Weill Cornell 
Medical College ile, klinik mükemmelliğin takipçisidir, tıbbi 
araştırmalara öncülük eder ve mükemmel tıp eğitimi sağlar.

AMERİKA'NIN EN İYİ DOKTORLARININ BİR ÇOĞU

NewYork-Presbyterian, Castle Connolly'nin seçkin anketinde 
belirtilen ülkedeki diğer herhangi bir hastaneden daha fazla 
sayıda Amerika'nın En İyi Doktoruna sahiptir. Anket, 250.000 
doktora “aile üyelerini gönderebilecekleri” doktorların adını 
belirtmelerini istemektedir.

ÜLKENİN EN BÜYÜK HASTANELERİNDEN BİRİ
• 6.100'dan fazla doktorun çalıştığı altı kampüs

• 20.000'in üzerinde çalışan

• 2.600 civarı yatak

•  Yıllık olarak 100'den fazla ülkeden gelen yaklaşık 2 milyon 
hasta

Harita, Google Maps tarafından sağlanmaktadır

*NYP/Westchester Division, Manhattan merkezinden yaklaşık 25 mil uzaklıktadır

NYP / The Allen Hospital

NYP / Columbia University Medical Center

NYP / Morgan Stanley Children’s Hospital

NYP / Weill Cornell 
Medical Center

NYP / Lower Manhattan Hospital

*NYP / Westchester Division



  

BİRİNCİ SINIF KLİNİK BAKIM

Yetişkinler ve çocuklar için nadir ve tedavisi zor hastalıklardan yaşam kurtaran 
müdahalelerin yapılmasına kadar, NewYork-Presbyterian doktorları dünyada en 
fazla aranan doktorlar arasındadır.

Kanser 
Kapsamlı onkoloji programlarımız, her yaştan hastaya, 
hastalığın her aşamasında tedavi sunarak, New 
York'taki diğer hastanelerden daha fazla hastaya 
hizmet vermektedir. NewYork-Presbyterian/Columbia 
University Medical Center'da bulunan Herbert Irving 

Comprehensive Cancer Center, New 
York'taki bulunan sadece üç merkezden biri 
olan Ulusal Kanser Kurumu tarafından 
Belirlenmiş Kapsamlı Kanser Merkezidir. 

Hastalarımız, tıp, cerrahi ve radyasyon onkolojisindeki 
uzmanlar ile Hastane genelindeki doktorlar ve sağlık 
uzmanları arasındaki işbirliğini içeren çok disiplinli 
bir yaklaşımla tedavi olur. Kişiselleştirilmiş kanser 
bakımımızın ön safl arında bulunan bilim adamlarımız, 
tedavinin yan etkilerini en aza indiren ve sonuçları 
en üst düzeye çıkaran hedefl enmiş ve daha etkili 
tedavilerin geliştirilmesi konusunu araştırırlar. Hastane, 
ek olarak, hematolojik kanserler için kök hücre 
tedavisi ve kemik iliği nakline ilişkin tamamen akredite 
programlara sahiptir.

Nakil
NewYork-Presbyterian, kalp, karaciğer, akciğer, böbrek 
ve pankreas gibi solid organ nakilleri için ülkedeki en 
büyük hastanedir. Organ nakil cerrahlarımız, daha az 
acı, daha kısa hastanede yatış zamanı ve donör için 
normal faaliyetlere daha çabuk dönüş ile sonuçlanan, 
canlı donörlerden laparoskopik böbrek çıkarma da 
dâhil olmak üzere en gelişmiş nakil prosedürlerini 
geliştirmişler ve uygulamaktadırlar.

Çocuk Sağlığı 
NewYork-Presbyterian’ın Morgan Stanley Children’s 
Hospital ve Phyllis and David Komansky Center for 
Children’s Health merkezleri, pediyatrik bakım için 
ülkenin önde gelen iki merkezi olarak yüzyılı aşkın bir 
süredir ün yapmışlardır. Her ikisi de yenidoğan bakımı, 
kritik bakım, konjenital kalp hastalığı, kanser dâhil 
olmak üzere pediyatrinin her dalında ve pediyatrik 
cerrahinin tüm alanlarında mevcut en iyi tedaviyi 
sunmaktadır. 

Dr. Gail J. Roboz

Nörolojik bilimler
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nörolog ve beyin ve 
omurilik cerrahlarının en büyük fakültelerinden birinin 
merkezi olan Hastane, travmatik beyin zedelenmesi, 
tümörler, Alzheimer hastalığı, otizm, epilepsi, 
hareket bozuklukları ve omurga hastalıkları ile biçim 
bozuklukları da dâhil olmak üzere beyin ve omurgayı 
etkileyen hastalık ve bozukluklar için alt uzmanlık 
bakımı sağlar.

Girişimsel nöroradyologlarımız, serebral anevrizmaların 
endovasküler tedavisinde öncülük ederler ve karotid 
arter hastalığını, inmeyi ve vasküler sakatlıkları tedavi 
etme amacını taşıyan minimal invaziv yaklaşımları 
geliştirmeyi sürdürürler.

   

Dr. Emile Bacha

Dr. Roger Härtl



  

   

Sindirim Hastalıkları
NewYork-Presbyterian Hastanesi acı veren enfl amatuvar 
hastalıklardan sindirim borusunda yaşamı tehdit 
eden tümörlere kadar sindirim bozuklarının tanı 
ve tedavisinde öncüdür. Diğerlerinin yanında, 
gastroenterologlar, kolorektal cerrahlar, karaciğer 
hastalıkları uzmanları, onkologlar ve radyologlar da dâhil 
olmak üzere çok sayıda disiplinden gelen uzmanlar, 
hastaların kapsamlı ve gelişmiş bakım almalarını 
sağlamak için işbirliği yapmaktadır.

Cerrahlarımız büyük bağırsak ameliyatı geçiren 
hastaların yüzde 80 ila 90'ında minimal invaziv veya 
laparoskopik yaklaşımları kullanmaktadır. Tıkanıklıkları 
ortadan kaldırmak için gelişmiş endoskopik 
prosedürlerde, blokeli kanalların açılmasında ve 
açık ameliyat ihtiyacı olmaksızın kanserli tümörlerin 
çıkarılmasında olağandışı deneyime sahiptirler.

Ortopedik Cerrahi 
Ortopedi cerrahlarımız, hastaların aktif ve acısız 
yaşam tarzlarını sürdürmelerine imkân tanıyan eklem 
değiştirme cerrahisinde uzmanlıkları ile bilinirler. 
Travmayı azaltılmasına yardımcı olan ve daha hızlı 
iyileşmeye yol açan minimal invaziv cerrahi tekniklerin 
standartlarını belirlerler. New York Yankees'in resmi 
hastanesi olarak, spor yaralanmaları için her düzeyde 
bakımı sağlarız. Pediyatrik ortopedi cerrahlarımız, 
omurga biçim bozukluklarını düzeltmek için yenilikçi 
teknikleri kullanarak, skolyoz dâhil olmak üzere omurga 
hastalıklarına ilişkin tedavilerde ön sıradadırlar.

Pulmonoloji
NewYork-Presbyterian’ın pulmonoloji programları 
arasında uluslararası alanda tanınan akciğer hastalığı, 
alerji ve immünoloji dallarında çalışan klinisyenler 
yer alır. Doktorlarımız sistik fi broz, interstisyel akciğer 
hastalığı, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı 
ve tüberküloz konusunda özel bir uzmanlıkla tanı 
ve tedaviyi iyileştirecek yeni bilgi ve teknolojileri 
sürekli olarak uygularlar. Ayrıca geçtiğimiz beş yıl 
boyunca yaklaşık 300 akciğer nakli yapmış olan, 
solunum bozukluğu ve akciğer naklinde uzmanlaşmış 
merkezlerimiz bulunmaktadır.

Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi 
NewYork-Presbyterian'ın yetişkin ve pediyatri 
kardiyovasküler uzmanları, kardiyak aritmiler, koroner 
arter hastalığı, pulmoner hipertansiyon, kompleks aortik 
ve mitral kapak hastalığı için tıbbi, girişimsel ve cerrahi 
bakımdan ön sıralarda yer alır. Hem kalp nakline yönelik 
bir köprü olarak hem de ilerlemiş kalp rahatsızlığının 
tedavisine yardımcı olan ventriküler yardımcı cihazların 
geliştirilmesinde uluslararası alanda liderdirler. Ayrıca, 
kalp kapakçıklarının değiştirilmesine ilişkin kateter bazlı 
yaklaşıma öncülük etmişlerdir. Hastanenin konjestif kalp 
yetmezliği ve kalp nakli programları ülkedeki en büyük 
programlardır.

Maternal Fetal Tıp
Yüksek riskli gebelikler için büyük bir başvuru merkezi 
olarak, hastane, gebe annelerin sağlık durumlarını ve 
obstetrik veya fetal komplikasyonları değerlendirecek 
ve tedavi edecek pediyatrik uzmanlar, neonataloglar 
ve genetisyenler ile işbirliği yapan maternal fetal tıp 
uzmanlarından oluşan bir ekibe sahiptir. Doktorlarımız, 
rahimde veya hemen doğum sonrasında tedavi 
gerektirecek durumlar dahil, potansiyel olarak ciddi 
durumlarda teşhisi mümkün kılan ve günümüzde 
kullanılan pek çok tekniğe öncülük etmişlerdir.

Nefroloji ve Üroloji
Kompleks böbrek ve üroloji hastalıkları NewYork-
Presbyterian'da tam kapsamlı tedavi seçeneklerini 
bulabilir. Nefrologlarımız, Hastanenin donör organ 
nakli ve reddetmeyi engelleyici ilaçların yan etkilerinin 
azaltılmasına yardımcı olan en yeni tedavilerde çığır 
açmış olan lider böbrek nakli programındaki cerrahlarla 
yakın olarak çalışır.

Ürolojik onkolojide geniş uzmanlığıyla, becerikli ve 
deneyimli ürologlarımız üstün sonuçları ortaya koyan 
prostat kanseri için robot cerrahiyi geliştirmiş ve bu 
hastalar için minimal invaziv sinir koruyucu tekniklerin 
geliştirilmesine ve hassas hale getirilmesine yardımcı 
olmuşlardır. Pediyatrik ürologlarımız, tümörlerin 
tedavisinde ve üreme sistemindeki konjenital 
anormallikler için rekonstrüktif cerrahide tanınmış 
uzmanlardır.

Dr. Mehmet C. Öz

Dr. Selim M. Arcasoy



  

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ

NewYork-Presbyterian Hastanesinin doktorları ve cerrahları sıklıkla gelişime ve gelişmiş 
tıp, girişimsel ve cerrahi teknolojilere liderlik ederler. Bunlar arasında yer alanlar:

Hassas Tıp – Hassas Tıp Enstitüsü, hastanın kendi genetik profilini ve tıbbi geçmişini 
kullanarak herkese uygun geleneksel tıp yaklaşımını, hedeflenmiş, kişiselleştirilmiş 
hasta bakımına odaklanan bir yaklaşımla değiştirmek için çalışmaktadır. Doktor-bilim 
adamları, hastaya özel hastalığın genetik etkenlerini hassas biçimde belirlemeye – 
örneğin, kanser, kardiyovasküler hastalık ve nörodejeneratif hastalık gibi – bu özel 
katkıda bulunan etkenleri hedef alan daha etkin bir tedavi sürecini tasarlamaya 
çabalamaktadır.

Minimal İnvaziv Cerrahi ve Prosedürler – NewYork-
Presbyterian doktorları, neredeyse her uzmanlıkta, hasta 
sonuçlarını en üst düzeye çıkarmak ve iyileşme sürecinin 
zamanını ve rahatsızlığını en aza indirmek için minimal 
düzeyde invaziv ve daha az invaziv prosedürleri ve 
teknolojileri kullanarak daha yeni ve daha güvenli tedavi 
seçeneklerinin takipçisidir. Hastanenin Minimal İnvaziv 
Yeni Teknoloji (Minimally Invasive New Technologies, 

MINT) Programı, minimal düzeyde invaziv cerrahiyi geliştiren yenilikçi teknolojileri 
geliştirmek için klinisyenler ile mühendislerin işbirliğinden yararlanır.

Robot Yardımlı Cerrahi – Robot yardımlı cerrahi genel, üroloji ve jinekoloji 
prosedürleri için NewYork-Presbyterian doktorları tarafından kullanılır. Bu teknoloji 
cerrah için, cerrahi bölgeye daha iyi erişimi, daha yüksek bir cerrahi hassasiyeti, 
iyileştirilmiş el becerisi ve gelişmiş görselleştirmeyi sağlar.

Ameliyathane Tesisleri – Hastanenin ameliyathane tesisleri içinde zor cerrahi 
vakalar için Artis Zeego® OR sistemi ile donatılan ameliyat odaları bulunur. Sistem, 
floroskopi tabanlı damar içi ultrasonu yardımıyla tüm vücudu görüntülemeyi 
mümkün kılarak tanı ve müdahaleyi hassasiyet ve bütünlük açısından benzersiz bir 
düzeye taşır.

Dr. Jeffrey W. Milsom

Pediyatrik düşük dozlu BT Tarama suiti Artis Zeego® Ameliyat Odası



KÜRESEL HİZMETLER BÖLÜMÜ

NewYork-Presbyterian Hastanesi Küresel Hizmetler Bölümü uzman hastane 
personeli ve doktorlari yoluyla, sağlık görevlilerine, kurumlara ve bireylere tüm 
dünyada yardımcı olmaktadır.

Global Patient Services 
New York'a NewYork-Presbyterian için gelen hastalara tıbbi hizmetlerin koordine 
edilmesi ve concierge desteği ile yardımcı olur.
+1 (212) 746-9100

Global Health Navigator 
NewYork-Presbyterian'da tıbbi hizmete yönelik őzel desteğin yanı sıra, dünya 
genelinde 24 saat 7 gün tıbbi yardım sağlayan üyelik programıdır.
+1 (212) 472-4444

Corporate Health 
NewYork-Presbyterian'da sağlık bakımına erişim konusunda çalışanlara yardımcı 
olur ve çalışan sağlığını ve refahını iyileştiren yenilikçi programları tasarlamak için 
başka kurumlarla ortaklık kurar. 
+1 (212) 472-5412

Executive Health 
Kişisel sağlık hedefl erinin elde edilmesine yardımcı olmak için kapsamlı ve 
kişiselleştirilmiş hizmet veren bir check up muayene programıdır. 
+1 (212) 746-9129

Institutional Collaborations 
Klinik bakımı geliştirmek ve doktorlar ile sağlık bakımı sağlayıcıları için eğitim 
sunmak üzere önde gelen uluslararası sağlık kuruluşları ile ortaklıklar kurulur. 
+1 (212) 746-9200

Daha fazla bilgi için
+ 1 (212) 746-9100      + 1 (888) 728-7945

globalservices@nyp.org
nyp.org/globalservices
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