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Hizmetlerimiz

   Sizde bulunan diyabet  

türünün güvenilir teşhisi
   Uzun süreli tedavi (örn.: insülin tedavisi)
   Diyabet ile ilgili özel ve genel sorularınızda 

uzmanliğımız çerçevesinde danışmanlık hizmeti 
(gebelik, spor, meslek)

   Şeker hastalığı ile mümkün mertebe şikayetsiz bir 
yaşam için bilgilendirme 

   Psikolojik sonuçları göz önünde bulundurmak ve 
olası müteakip hastalikların tedavisi

   Bunun dışında iç hastalıkları (dahiliye) ve aile 

hekimliği hizmetleri de sunuyoruz

Sizin için ek hizmetlerimiz
   Bilgisayar üzerinden ve çevrimiçi  
(online ve dijital) hastalık tanımlama

   Bilgisayar üzerinden görüşme saati alma (online 
randevu)  

   Video konferans görüşmesi
   Güvenilir çağrı sistemi (yapay zeka tabanlı)
   Muayenehanede kan şekeri ölçüm cihazlarının 

değerlendirilmesi (Smart-Pix)
   çok dilli muayenehane

Diyabete müteakip hastalıkların 
önlenmesi / korunması
Diyabet hastalarının sayısı yıllardır giderek artıyor. Bu 
nedenle zamanında ve tekrarlı olarak erken ve düzenli 
önleyici muayenelerin eşsiz faydalarına işaret etmek 
bizim için çok önemli.
Koruyucu sağlık hizmetlerimiz aşı ve aşı 
danışmanlığını da içermektedir. Check-up ve 
sağlıklı - dengeli beslenme konusunda danışmanlık 
hizmetlerimiz ve uzun yıllara dayanan tecrübelerimiz ile 
yanınızdayız.
Bizimle iletişime geçin. Sizi bekliyoruz.

Doktor Nurten Acevit 
İç hastalıkları ve Diyabet (Şeker 
Hastalığı) Uzmanı DDG & ÄKWL

Diyabetli ve diyabetsiz sağlıklı bir yaşam
Şeker hastalığı (Diyabet) Tıp Merkezi

Diyabet odaklı muayenehaneniz
Şeker hastalığına rağmen sağlıklı yaşamak mümkündür.
DIADOCTO’da yetişkinlerde her tür diabetes- mellitus hastalığının tedavisini yapıyoruz. Gelecekte 
olabildiğince şikayetsiz ve sağlıklı şekilde yaşayabilmeniz için...
Size hızlı ve kapsamlı yardım sunup, en üstün imkanlarla tedavi ediyor ve danışmanlık hizmeti 
sunuyoruz. 



Doktor Nurten Acevit 
İç hastalıkları ve Diyabet (Şeker 
Hastalığı) Uzmanı DDG & ÄKWL

Muayenehanemizde 
temizlik kuralları 

   Lütfen tıbbi maske takın
  İçeriye tek kişi girin
   Girişten sonra ellerinizi sunduğumuz ilaçla 
temizleyin 

   Diğer insanlara mesafenizi koruyun

İlk ziyaret için 
önemli bilgiler 
Tip I / tip II diyabet hastaları ve gebelerden  
İLK ZİYARETTE aşağıdaki belgeleri getirmelerini 
rica ediyoruz 

   Sağlık karnesi/sigorta kartı
   Diyabetolojiye sevk kağıdınız/Überweisung 

➔ gebeler için: Jinekolog tarafından 

➔  tip I / tip II diyabet hastaları: aile  
hekimi tarafından

   Güncel ilaç planınız (aile hekiminden) 
   Son kan tahliliniz (aile hekiminden) 
   Anne takip kartı (gebeler için)

Muayene açılış-kapanış saatleri

Bizimle iletişime geçin:
Hochstraße 48, 

46236 Bottrop

+49-2041-26782

®

Diabetes Schwerpunktpraxis

Quelle: openstreetmap.de

PAZARTESI SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

08:00 – 12:00 08:00 – 12:00 08:00 – 12:00 08:00 – 12:00 08:00 – 14:00
14:00 – 17:00 15:00 – 19:00 14:00 – 17:00

www.diadocto.de

praxis@diadocto.de

Üyelikler ve Sertifikalar


