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ÖZEL AVRUPA ŞAFAK HASTANESİ
10.12.1998 yılında devrin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından açılışı yapılan
ŞAFAK HASTANESİ 23.11.1998 tarihli ruhsatla 15.12.2004 tarihinde devredilerek AVRUPA
ŞAFAK HASTANESİ olarak hizmet vermeye devam etmektedir. İleri teknolojisi;uzman hekim
kadrosu ve kusursuz hizmeti ile, Gaziosmanpaşa�da size en küçük ayrıntılarına kadar
düşünülmüş bir sağlık hizmeti sunmaktadır.

8000 m2 kapalı alan içerisinde 101 yatak kapasitesine sahip olan hastanede tüm odalar
hasta ve refakatçisinin ihtiyaçları düşünülerek en modern şekilde özel olarak
düzenlenmiştir.Odaların tamamında elektronik kumandalı hasta yatağı ve merkezi oksijen
sistemi yanında renkli televizyon, klima, otomatik telefon sistemi ve özel banyo imkanları ile
hasta ve refakatçiler için rahat, güvenli ve konforlu bir ortam sağlanmaktadır. 

Çağımızın gerektirdiği üstün teknoloji donanımı sayesinde AVRUPA ŞAFAK HASTANESİ
bünyesinde 4 ameliyathane de gelişmiş mikroskop, laparoskopi sistemleri ve modern
tasarımlara sahip ameliyathanelerde tıbbın son imkanları ile başarılı operasyonlar
gerçekleşmektedir. 

Kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisinde seçkin doktor kadrosu ile iddialı bir yere
sahip olan AVRUPA ŞAFAK HASTANESİ�nde koroner by-pass, kapak ve damar ameliyatları
yanında anjio işlemleri başarıyla gerçekleştirilmektedir.Hastanemizin Kalp ve Damar
Cerrahisi ile Anjio ünitelerinde SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı ile anlaşmaları vardır. 

7 yataklı Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi, 3 Yataklı Koroner 
Yoğun Bakım Ünitesi,2Yataklı Dahiliye Yoğun Bakım , 4 Yataklı Cerrahi 
Yoğun Bakım Ünitesi, 6 Yataklı Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi, 2 
Doğumhane bulunan hastanemizde, 24 Saat hizmet veren ACİL SERVİS ve 
ambulans mevcuttur. 

Op. Dr. BAYCAN ÖZÇELİK
BAŞHEKİM 
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