
Проф. д-р Zekai Yaman - орална и дентална хирургия  

 

„1. Необходима е дясна хемимаксилектомия поради тумора в дясната горна челюст на пациента.  

При тази операция горната челюстна кост се изрязва от едната половина на средната линия, заедно 

със зъбите, както и с костта на 2-3 см над зъбите. 

 

 2. Този тумор не е рак, но има риск от разпространение.  Не е необходима химиотерапия или 

лъчетерапия. 

 

 3. Тъй като се е разширил в носа и синусите, подходящо е да се оперира при проф. д-р Ömer Faruk 

Ünal (специалист УНГ) 

 

 4. Операцията е 4-5 часова.  Лежи 3 дни в болницата и 10 дни в Истанбул. 

 

 Планът за лечение може да бъде съставен по 3 начина: 

 

 1) Преди операцията на пациента се изготвя временна горна челюстна протеза (обтуратор).  При 

операцията туморът се отстранява и този вариант на протезата не е много удобна. 

 

 2) Изработва се 3D пластмасов модел върху томографията, взета от пациента.  Външна фирма 

прави това.  Планирането се извършва по модела.  Протезата се подготвя преди операцията.  При 

операцията костта се отстранява и се прикрепя протеза.  Постоянната версия тази протеза може да 

се изработи най-рано след 6 месеца. 

 

 3) 3D пластмасов модел се произвежда върху томографията, взета от пациента.  Външна фирма 

прави това.  Планирането се извършва върху модела и се подготвят титаниеви импланти за 

задържане на протезата.  Протезата се подготвя преди операцията.  При операцията костта се 

отстранява и се поставят титаниевите импланти.  Към имплантите се закрепва фиксирана протеза.“ 

 

 Информацията, предоставена от нашия финансов отдел, е следната: 

 

„Един от сценариите е те да го направят заедно с проф. д-р Ömer Faruk Unal (специалист по УНГ) 

и съвместно да проследят случая.  На този етап д-р Ömer Faruk не иска да коментира преди 

преглед . д-р Zekai говори за възможността за максилектомия. 

  



В другият сценарий случаят е насочен директно към д-р Selahattin Özmene (пластичен хирург) и д-

р Zekai Yaman (орална и дентална хирургия) участва в процеса (челюстен субпериостален 

имплант).  Д-р Selahatin не иска да коментира случая преди преглед . 

 

Друга възможност е челюстна томография, модел на главата на пациента, изработен от фирмата и 

след това дълги процедури в стоматологичния отдел. 

 

След като пациентът бъде прегледан за първи път от д-р Zekai , ще може да бъде споделена 

актуална ценова информация преди всяка процедура, която ще бъде оценена и от другия ни лекар 

според вида на лечението, което ще предпочете. 

 

Когато процесът на лечение и операция се разясни, отдел „Покупки“ ще поиска актуална 

информация за цената на консигнационните материали от фирмите. 

 

Д-р Zekai твърди, че според преценката на сценария с най-ниска цена има възможност за 

извършване на максилектомия с УНГ екип.  Минимална цена от 21 000 ЕВРО с 5 дни 

хоспитализация може да се има предвид само за тази операция.  След като Dr. Ömer Faruk 

прегледа пациента, цената може да се увеличи в зависимост от плана на операцията и 

консигнационните материали.  Операциите, които ще се извършват в стоматологичното отделение 

като продължение на лечението след операцията, не са включени в тази цена и се заплащат 

допълнително. 

 

През февруари 2023 г. нашите цени ще бъдат актуализирани, фактурирането ще се извършва от 

сумите към текущата дата на транзакциите. 

 

 Таксата за преглед на проф. д-р Zekai Yaman е 260 евро. 

 

 Таксата за преглед на проф. д-р Ömer Faruk Ünal е 260 евро.. 

 

 Таксата за преглед на проф. д-р Selahatin Iosmen  е 260 евро.“ 

 

 

 

 



Оригинал: 

Assoc. Prof. Dr. Zekai Yaman - Oral and Dental Health Surgery 

1. Right side hemi-maxillectomy operation is required due to the tumor in the right upper jaw of the 

patient. In this operation, the upper jawbone is cut from one half of the midline, along with the teeth, 

along with the bone 2-3 cm above the teeth. 

 

2. This tumor isn’t cancer, but there is a risk of spreading. No chemotherapy or radiotherapy is required. 

 

3. Since it has expanded into the nose and sinus, It is appropriate to be operated with Prof. Dr. Ömer 

Faruk Ünal (ENT specialist) 

 

4. The operation is a 4-5 hour surgery. She stays in the hospital for 3 days and stays in Istanbul for 10 

days. 

 

The treatment plan can be created in 3 ways: 

 

1) A temporary upper jaw prosthesis (obturator) is prepared for the patient before the operation. In the 

operation, the tumor is removed and a prosthesis isn’t very comfortable. 

 

2) A 3D plastic model is produced on the tomography taken from the patient. An outside firm does this. 

Planning is done on the model. The prosthesis is prepared before the operation. In the operation, the bone 

is removed and a prosthesis is attached. The permanent one of this prosthesis can be made after 6 months 

at the earliest. 

 

3) 3D plastic model is produced on the tomography taken from the patient. An outside firm does this. 

Planning is done on the model and titanium implants are prepared to hold the prosthesis. The prosthesis is 



prepared before the operation. In the operation, the bone is removed and titanium implants are attached. A 

fixed prosthesis is attached to the implants. 

 

The information conveyed by our finance department is as follows: 

 

One of the scenarios is that they will do it together with Prof. Dr. Ömer Faruk Unal (ENT specialist) and 

follow up the case jointly. At this stage, Dr. Ömer Faruk Bey doesn’t know the case and didn’t give his 

opinion. Zekai Bey talked about the possible maxillectomy procedure. 

The other scenario is that the case is directed directly to Dr. Selahattin Özmene (Plastic surgeon) and 

Dr.Zekai Yaman (Oral and Dental Health Surgery) is involved in the process (Jaw subperiosteal implant). 

Dr. Selahattin Bey doesn’t know the case and didn’t comment. 

 

Another possibility is Jaw Tomography, patient-specific head model made by the company, and then long 

procedures in the dental department. 

 

After the patient is first examined by Dr. Zekai, the current price information can be shared before each 

procedure, which will be evaluated by our other doctor according to the type of treatment he will prefer. 

 

When the treatment and surgery process become clear, up-to-date price information for consignment 

materials will be requested from the companies by the Purchasing department. 

 

Dr. Zekai stated that according to the estimation of the scenario with the lowest cost, there is a possible 

Maxillectomy process that can be done with the ENT team. A minimum price of 21.000 EURO with 5 

days of hospitalization can be considered only for this surgery. After Dr.Ömer Faruk examines the 

patient, the cost may increase depending on the surgery plan and the consignment materials. Operations to 

be performed in the dental department as a continuation treatment after the surgery are not included in 

this price and are charged additionally. 

 



In February 2023, our prices will be updated due to the hike, invoicing will be made from the amounts on 

the current date of the transactions. 

 

Prof. Dr. Zekai Yaman examination fee is 260 EUR 

 

Prof.Dr. Ömer Faruk Ünal examination fee is 260 EUR 

 

Prof. Dr. Selahattin Özmen examination fee is 260 EUR 


