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Wiener
Privatklinik
Servicii pentru
Pacienții Internaționali

Sănătatea ta,
pasiunea noastră
Dragii noștri pacienți,
A fi pacient în spitalul nostru înseamnă să te bucuri de cele
mai înalte standarde de competență și expertiză, în primul
rând datorită strânsei noastre colaborări cu o serie de
medici specialiști de renume internațional. Combinația
excepțională de cunoștințe medicale, competențe în îngrijire
și management spitalier, fac din Wiener Privatklinik
partenerul ideal atât pentru pacienții care ne trec pragul, cât
și pentru medicii care lucrează în clinicile noastre.
Acoperind o largă arie de specialități medicale
interdisciplinare, Wiener Privatklinik reunește sub același
acoperiș o concentrație de neegalat în excelență
profesională. Ca pacient, ai avantajatul extraordinar de a
avea la dispoziție peste 300 dintre cei mai prestigioși medici
din Viena - profesioniști gata să abordeze fiecare caz în parte
cu cea mai înaltă dedicare și responsabilitate. Și evoluăm
constant pentru a atinge cele mai înalte standarde în
domeniul sănătății, oferind diagnostice, tratamente și
îngrijire post-tratament inovatoare și acces la echipamente
de ultimă generație în domeniu.
Situat în apropierea Spitalului Universitar din Viena, Wiener
Privatklinik reprezintă simbioza perfectă între calitatea de
top a celor mai buni profesioniști și cea mai bună
infrastructură posibilă, o împletire armonioasă între cea mai
bună echipă de doctori cu cele mai bune echipamente
medicale existente. Totul pentru a-ți asigura cele mai bune
condiții și a-ți oferi cele mai bune șanse pentru o
însănătoșire grabnică.
Cu toată deschiderea,
Doctor Walter Ebm,
CEO al Wiener Privatklinik Holding AG
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Bun venit
la Wiener Privatklinik

Mag. Ema Hafner, EMBA

Directoarea Departamentului de
Marketing & International Business

Un oncolog, un chirurg și un radiolog intră în sala de operații. Ei, bine, nu e o glumă, e chiar filosofia noastră
de a aduce într-o echipă multidisciplinară cei mai buni experți medicali pentru a rezolva toate problemele
tale de sănătate. Deoarece Wiener Privatklinik oferă pacienților săi calitate de excepție bazată pe
cooperarea specialiștilor internaționali de succes din cele mai diverse zone medicale. Iată de ce, an de an
la Wiener Privatklinik ne trec pragul mii de pacienți din peste 20 de țări.
Prin urmare, fie că traversezi doar o stradă sau tot pământul pentru a ne face o vizită, la noi vei găsi o gamă
completă de servicii medicale de primă clasă: centre dedicate acoperind toate ariile clinice, de la consult și
prevenție, până la intervenții chirurgicale complexe și tratamente inovatoare ale cancerului.
Departamentul de Marketing & International Business (MIB) e pregătit să ofere susținerea necesară
tuturor pacienților internaționali pentru ca aceștia să primească îngrijire personalizată în funcție de
condițiile lor medicale, precum și de limba pe care o vorbesc și de credințele lor religioase. Indiferent
pentru ce motiv vii la noi, scopul nostru e de a-ți face șederea cât mai confortabilă oferindu-ți tratament
medical personalizat într-un mediu multicultural și prietenos.

Bun venit

Echipa MIB a Wiener Privatklinik îți urează bun venit și va face tot ce-i stă în putere pentru a te ajuta să
te simți ca acasă în inima Vienei!
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Cum vă putem ajuta
Atunci când călătorești în străinătate din motive medicale, există un risc semnificativ de a te rătăci în traducere.
Mulțumită Departamentului de Marketing & International Business organizarea călătoriei ar trebui să fie
ultima ta grijă. Îți suntem alături pe tot parcursul traseului, mereu pregătiți să-ți oferim sprijinul de care ai
nevoie. Necesitățile tale medicale sau financiare, problemele legate de transport sau vize, îngrijorările de ordin
legal sau lingvistic, vor fi toate luate în considerare de echipa noastră la fiecare pas al călătoriei tale. Iată ce
putem face pentru tine:
Înainte de a ne vizita:

Pe durata vizitei:

După încheierea tratamentului:

• Detalii despre costuri,
modalități de plată, asigurări

• Serviciu intern de traduceri
disponibil în multiple limbi

• Asistență în privința dosarului
medical și rețetelor

• Programarea consulturilor

• Camere premium cu facilități
de lux

• Asistență privind trecerea
medicamentației prin vamă

• Asistență de-a lungul internării

• Monitorizare cu personalul
clinic și administrativ

• Viză și asistență transport
(scrisoare de invitație)
• Asistență pentru cazare

• Programarea consulturilor
viitoare

• Programarea următoarelor
examinări
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Online
Healthcare
Center
Nu trebuie să mergi la doctor pentru a consulta
un doctor. Cum noi credem că serviciile
medicale trebuie să fie simple, personale și
accesibile, am lansat un serviciu inovativ, Centrul
de Servicii Medicale Online: o platformă digitală
care-ți dă posibilitatea de a fi consultat de un
medic specialist fără a trebui să renunți la
confortul casei tale.
Pentru a afla cum funcționează acest serviciu
special, poți face pașii următori.
Pasul 1: Solicită o convorbire gratuită cu
reprezentantul tău medical dedicat pentru a
lămuri problemele tale de sănătate și a identifica
cel mai bun medic ce ți-ar putea oferi
recomandările adecvate.
Pasul 2: Rezervă o consultație privată online cu
cel mai bun specialist pentru cazul tău și
primești un cod personal pentru a putea intra în
contact prin intermediul unui apel video.
Pasul 3: Consultația online se poate efectua prin
telefon, computer personal, tabletă sau smart
phone. În funcție de caz, vei primi un plan
personal de tratament sau o a doua opinie
medicală pentru verificări ulterioare.
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Intră în legătură cu profesioniști de talie mondială și obține
online o opinie calificată de la cei mai buni medici la alegerea
ta! Pentru că ne dorim să fim mereu aproape de pacienții
noștri, vrem să facem controalele medicale mai ușoare,
chiar și pentru aceia care se află în cealaltă parte a lumii.

Centre de competență
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Centrul Academic Central
European pentru Cancer
(CACEC)
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“Când vine vorba de cancer, nimeni nu
caută a doua cea mai bună opțiune.”
Ao. Profesor Universitar
Dr. Med. Univ. PhD Wolfgang Köstler

Fiind recunoscuți ca o instituție medicală de top la nivel
european datorită abordării noastre multidisciplinare,
ne-am asumat misiunea de a trata pacienții bolnavi de
cancer respectând cele mai înalte standarde de calitate,
atenție medicală și grijă personală. Medici cu o
remarcabilă reputație internațională apelează în cadrul
centrului nostru la cele mai revoluționare metode de
diagnosticare și tratare a cancerului.

“Cooperarea interdisciplinară între diverse specializări
cum ar fi radiologia, patologia, chirurgia, oncologia internă
și radioterapia, este crucială.”
Prof. Univ. Dr. Dr.h.c. Christoph Zielinski

Director al Centrului Academic Central European pentru Cancer
(CACEC)
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Fiecare pacient primește planuri de tratament
individualizate, opțiunile variind de la chimioterapie și
chirurgie standard, până la remedii revoluționare conforme
cercetărilor de ultimă oră în domeniu. Luăm în considerare
toate nevoile individuale, oferind servicii excepționale atât
pentru pacienții internați, cât și pentru cei externi,
metodologia noastră inovatoare oferind multor oameni
speranța unei vieți de calitate și de lungă durată, chiar și în
cazuri în care diagnosticul inițial nu era optimist.

Centrul Internațional Vienez
pentru Oncologie Toracică
(VICTO)
“În ultimii ani, chirurgia minim
invazivă a devenit din ce în ce
mai mult procedura standard
pentru stadiile incipiente de
cancer.”
Profesor Universitar
Dr. Walter Klepetko
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VICTO reprezintă o echipă de specialiști de talie
internațională din domeniul chirurgiei, oncologiei și
radiologiei, al cărui scop este acela de a furniza servicii
medicale de ultimă generație pentru tratamentul
tumorilor toracice maligne.
Oferim acces direct și rapid la cele mai bune soluții de
diagnoză și tratament, dublate de terapii inovatoare de
înaltă calitate pentru toate tipurile de canceruri toracice.
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Centrul de Urologie
“Le recomandăm tuturor
bărbaților peste 45 de ani să
recurgă la investigații anuale
regulate și chiar mai dese în
cazul celor cu risc crescut sau
care au deja cancer de prostată.”
Profesor Universitar
Dr. Georg Schatzl

În fiecare an aproape 5,000 de austrieci sunt
diagnosticați cu cancer de prostată. Dar aceasta nu e
o caracteristică a Austriei, cancerul de prostată e cel
mai des întâlnit tip de tumoare ce afectează bărbații
de pretutindeni. De aceea, atunci când ne gândim la
sănătatea bărbaților, cancerul de prostată e cel care
ne vine prima dată în minte.
În cadrul Wiener Privatklinik lucrează un număr
important de urologi de primă clasă, oferind toate
opțiunile de tratament disponibile (de la îndepărtarea
chirurgicală a întregii prostate, la deja obișnuita
supraveghere activă, în funcție de cât de agresivă este
tumoarea), dar tratând nu doar cancerul de prostată,
ci și prostata mărită, disfuncțiile erectile sau deficiența
de testosteron.
10
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Centrul de Medicină Sportivă
și Traumatologie
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Cum unul din cinci accidente ce au loc în Austria
este legat de sport, Centrul de Medicină Sportivă și
Chirurgie Traumatologică oferă terapie și reabilitare
specializată pentru traume de toate tipurile și
gradele de severitate.
Vizând atât sportivii profesioniști, cât și amatorii,
tratamentele acoperă o arie largă de probleme, de
la contuzii și fracturi, la afecțiuni complexe ale
tendoanelor, ligamentelor și mușchilor, încercând
să apeleze pe cât posibil la intervenții chirurgicale
minim invazive.
În timp ce chirurgia traumatologică vizează
recuperarea în urma unui accident sau a unei
afecțiuni permanente a sistemului muscoscheletal,
rolul principal al medicinei sportive este prevenția.
Astfel, riscurile de accidente asociate solicitării
excesive în cazul sportivilor profesioniști sau
amatori ar putea fi cu ușurință evitate apelând la
examinări medicale periodice și susținere adecvată.

Intervenții de Urgență 24/7

0-24h

Centrul nostru oferă non-stop pacienților
săi acces la diagnoză și tratament privat,
evaluare și intervenție rapidă a medicilor
specialiști în vederea soluționării oricăror
problemă apărute ca urmare a unor
traume de orice natură.
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Centrul de Medicină
Cardiovasculară
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“Miniaturizarea și riscul scăzut
asociat ei, reduce rata de
complicații survenită ca urmare a
procedurilor artero-coronariene la
un nivel insignifiant.”
Profesor Universitar
PD Dr. Martin Schillinger

Este o realitate că bolile cardiovasculare sunt
cauza a aproape jumătate din numărul total al
deceselor înregistrate în societățile industrializate.
În timp ce o serie de factori ce conduc la această
situație ar putea fi reduși sau eliminați (fumatul,
dieta nesănătoasă, lipsa activității fizice), procesul
de îmbătrânire va duce în mod inevitabil la
degenerarea sistemului cardiovascular. Acum
câteva sute de ani oamenii pur și simplu nu trăiau
suficient de mult pentru a dezvolta asemenea
afecțiuni, dar acestea vor fi din ce în ce mai
prezente odată cu creșterea speranței de viață.
Fie că este vorba de diagnoză sau de tratament,
Centrul de Medicină Cardiovasculară beneficiază
de metode și tehnologii inovatoare menite să ofere
cele mai bune soluții în domeniu (inclusiv un
12

laborator de angiografie și cateterism dotat cu
echipamente de ultimă oră). Cum medicina
cardiovasculară tratează nu doar afecțiunile
cardiace congenitale sau dobândite, ci și pe cele
asociate sistemului circulator aflat în proximitatea
inimii, oferim tratament pentru un spectru larg de
afecțiuni care includ printre altele: hipertensiune,
infarct, blocaj arterial și alte boli conexe.
"Calcifierea vasculară este cea
mai comună boală la nivel
mondial. Ateroscleroza este totuși
cauza a aproape jumătate din
decese."
Profesor Universitar
Dr. Dr. h.c. Ihor Huk

Centrul de Ortopedie
și Chirurgie al Tumorilor Osoase
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“Unul din obiectivele mele este
acela de a conserva și reconstrui
membrele pacienților noștri.”
Profesor Universitar
Dr. Rainer Kotz

Pierderea mobilității și durerile muscoscheletale în
perioada târzie a vieții nu mai sunt inevitabile: cele mai
recente dispozitive protetice dublate de proceduri de
implantare minim invazive transformă operațiile
articulațiilor și inserarea protezelor într-o procedură
delicată și de scurtă durată. Asumându-ne rolul de
pionieri în domeniul endoproteticii, realizăm toate
tipurile de operații cu ajutorul experților de top în
afecțiuni muscoscheletale și ale țesuturilor adiacente.
Tratamentele ortopedice sunt completate de o gamă
variată de terapii de reabilitare concepute în vederea
reducerii durerii și recăpătării mobilităților pacienților.

Centrul pentru Tumori Osoase

Tumorile osoase și ale țesuturilor moi sunt boli rare, ce
afectează adesea copiii și persoanele tinere.
Diagnosticul neadecvat și lipsa tratamentului corect
poate conduce la situații tragice. Din fericire, mulțumită
specialiștilor și facilităților noastre excepționale de
diagnosticare și tratament, chirurgia și chimioterapia
de ultimă generație pot de obicei salva atât membrele,
cât și viața persoanelor afectate.

“Redobândirea mobilității și lipsa
durerii după intervențiile ortopedice
sunt elemente esențiale ale unei
vieți fericite.”
Ao. Profesor Universitar
Dr. Peter Ritschl
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Centrul Millesi de
Neurochirurgie și
Chirurgie Reconstructivă
“Nu realizările academice contează, ci
beneficiile aduse pacienților noștri.”
Directorul Centrului Millesi de
Neurochirurgie și Chirurgie Reconstructivă
al WPK
Prof. Dr. Robert Schmidhammer
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Centrul Millesi de la Wiener Privatklinik
aduce un concept inovator de tratament
integrativ ce acoperă afecțiuni ale nervilor
periferici, sindromul durerii, precum și
reconstrucția nervilor, inclusiv transplantul
acestora. O echipă interdisciplinară de
specialiști oferă pacienților diagnoză,
intervenții chirurgicale și reabilitare
neurologică, cercetările medicale în acest
domeniu permițându-ne să oferim constant
tratamente ce corespund celor mai noi
standarde științifice internaționale.
Ultimii ani au dovedit că cele mai bune
rezultate terapeutice sunt obținute atunci
când creierul, sistemul nervos central, nervii
periferici și sistemul muscular sunt luate în
considerare ca o unitate funcțională unică.
Dacă în trecut era considerat un succes ca o
persoană afectată să-și poată îndoi brațul
paralizat, astăzi chiar și în cele mai dificile
cazuri se au în vedere mișcări complexe ce
pot fi atinse doar prin includerea în tratament
nu doar a membrului paralizat, ci și a
creierului și sistemului nervos.

Centrul de Chirurgie
"Chirurgia minim invazivă a devenit standardul
pentru majoritatea procedurilor în general,
incluzând aici și chirugia viscerală. Cu toate
acestea, cunoașterea minuțioasă a situației
individuale a pacientului este obligatorie
pentru alegerea planul chirurgical de
tratament adecvat."
Profesor Universitar
Dr. Harald Rosen

Zona dedicată intervențiilor chirurgicale cuprinde 4 săli de
operații echipate cu echipament de primă clasă, dotate cu tot
necesarul pentru a face față chiar și celor mai complicate
proceduri, făcând posibile intervenții complexe în condiții
optime. Echipamentul de ultimă generație este completat de
expertiza umană, bazată pe cooperarea interdisciplinară a
unor medici renumiți în diversele lor domenii.
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Iată gama de servicii chirurgicale de excepție
oferite de Wiener Privatklinik:
• Chirurgie generală
• Chirurgie abdominală
• Chirurgie oncologică
• Chirurgie ginecologică
• Chirurgie urologică
• Chirurgie ORL
• Chirurgie traumatologică
• Chirurgie ortopedică
• Chirurgie orală
• Chirurgie pentru nervi periferici
• Chirurgie plastică, estetică și reparatorie
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Centrul pentru Gastroscopie
și Hepatologie
“Datorită stilului de viață, polipii ce
apar pe intestinul gros sunt întâlniți
de 15 ori mai frecvent la bărbați."

• Ultrasunete
• Computer Tomograf (CT)
• Rezonanță Magnetică (MRI)
• Tomografie cu Emisie Pozitronică / Computer

Tomograf (PET/ CT) (ce pot fi utilizate atât pentru
scopuri de diagnoză, cât și terapeutice)

Prim. Dr. Camel Kopty

Așa cum o sugerează și numele, Centrul pentru
Gastroscopie și Hepatologie al Wiener Privatklinik
înseamnă mult mai mult decât proceduri endoscopice
curente. Suntem specializați în diagnosticarea și
tratamentul afecțiunilor din zona gastroenterologiei,
hepatologiei și endocrinologiei.
Cu un focus special asupra tratării bolilor ficatului,
pancreasului și vezicii biliare, ne-am extins aria de
competență și asupra problemelor gastrointestinale,
devenind lideri în tratarea acestor afecțiuni.
Clinica noastră modernă este echipată cu aparatură
imagistică de cea mai înaltă calitate:
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“Chirurgia și coloproctologia
conservă viața și calitatea
acesteia. Nu doar tratând boala,
ci și prevenind apariția ei."
OA Dr. Alexis Freitas, F.E.B.S.

Centrul de Radiologie
Intervențională și Microterapie
În ultimii ani, chirurgia a evoluat rapid de la operații
deschise către proceduri minim invazive:
microterapii. Microterapia implică doar o mică
incizie efectuată sub anestezie locală și folosirea
instrumentarului adecvat (precum ace, catetere și
stenturi) ghidat de raze X, computer tomograf și
ultrasunete direct către anume părți specifice ale
corpului, pentru a evita afectarea altor structuri
anatomice vitale cum ar fi nervii, vasele de sânge
sau organele. Avantajele acestui tratament sunt
multiple și variate, pornind de la evitarea anesteziei
generale, riscul minim de infecții sau complicații,
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absența cicatricelor și suferințelor post-operatorii,
până la o durată de spitalizare redusă și o
recuperare mai rapidă.
Centrul de Microterapie al Wiener Privatklinik oferă
chirurgie minim invazivă ghidată pentru a trata
afecțiuni ale diverselor organe și părți ale corpului,
pacienții beneficiind de suportul celor mai buni
specialiști în următoarele domenii: medicină
generală, dermatologie, ginecologie, medicină
internă, neurologie, ortopedie, traumatologie,
chirurgie plastică.
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Centrul de Prevenție
și Check Up
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O examinare medicală completă îți
poate crește semnificativ speranța de
viață sau chiar îți poate salva viața.
Alături de stilul de viață sănătos,
controalele regulate sunt cel mai bun
mod de a putea descoperi din timp și a
trata adecvat afecțiuni serioase ce nu
prezintă simptome evidente, astfel
crescând șansele de recuperare în caz
de boli neprevăzute.

Când Austria a introdus pentru prima dată controlul preventiv
în 1974, durata medie de viață a femeilor era de circa 75 de ani,
în timp ce a bărbaților nu depășea 67. Azi toți trăiesc mult mai
mult, femeile în medie cu 7 ani, iar bărbații cu circa 8!
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Iată de ce oferim o arie largă de
pachete de analize și control adaptate
celor mai variate nevoi și condiții de
trai, acestea fiind desfășurate cu un
grad înalt de competență. Toate
examinările medicale preventive pot fi
efectuate atât în regim intern, cât și
extern, de personal medical înalt
calificat,
utilizând
echipament
tehnologic de ultimă generație.

Centrul de Radiologie &
Medicină Nucleară
Echipamentul computerizat de ultimă generație
aflat în Centrul de Radiologie al Wiener Privatklinik
este destinat atât diagnosticelor de rutină, cât și
analizelor specializate. Excepționalul tomograf cu
rezonanță magnetică (MRT) precum și computerele
tomograf oferă rezultate de cea mai bună calitate,
fiind în același timp unele dintre cele mai delicate și
confortabile echipamente existente pe piață la
această oră. Specialiști calificați lucrează în strânsă
colaborare cu cele mai bune cadre medicale pentru
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a asigura supervizarea adecvată a pacienților și
reducerea timpilor de așteptare. La Centrul de
Radiologie și Medicină Nucleară ai marele avantaj
de a putea efectua toate examenele radiologice
într-un singur loc.
• Raze-X și ultrasunete
• Medicină nucleară
• PET/CT
• MRT
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Centrul de Osteopatie Medicală
și Fizioterapie
"Găsirea sănătății trebuie să fie
activitatea principală a doctorului.
Boala o poate găsi oricine."
A.T. Still
Vice Președinte al Societății
Medicale de Osteopatie din Austria
Prim. Dr. Andreas Kainz

Fiind o terapie modernă bazată pe evaluare
holistică în vederea înlăturării disfuncționalității
anatomice, osteopatia vizează mai degrabă
cauzele, decât simptomele unor afecțiuni
specifice. Astfel, medicul va determina cea mai
bună abordare pentru sănătatea și starea bună
a pacientului punând la dispoziția acestuia o
varietate de soluții de înaltă calitate.
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În ceea ce privește tratamentul postural, fizioterapia și
reabilitarea post-traumatică, centrul nostru oferă un larg
spectru de competențe și servicii unice pe piața medicală
vieneză. Înlăturarea durerii, recâștigarea mobilității,
restaurarea perfectei funcționalități corporale în urma
unei afecțiuni sau intervenții chirugicale, toate sunt
elemente de bază pentru atingerea unei înalte calități a
vieții de zi cu zi.

Centrul Aeromedical

Centrul Aeromedical (AMC) de la Wiener Privatklinik
este instituția austriacă cu cea mai îndelungată tradiție
în eliberarea certificatelor medicale aviatice complete,
examinările aferente desfășurându-se într-o singură
locație (o caracteristică unică la nivel național).
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Centrul Aeromedical este operat în parteneriat cu
Austrian Aeroclub, astfel încât piloții acestui club
benficiază de multiple avantaje.

Conform reglementărilor în vigoare, Ministerul Austriac
al Transportului, Inovației și Tehnologiei a autorizat
Centrul Aeromedical pentru a realiza toate examinările
medicale obligatorii în domeniul aeronautic pentru piloți
(Clasa I - III), echipaj și însoțitori de zbor.
Cum toți deținătorii de licențe Airline Transport (ATPL) și
Commercial Pilot Licence (CPL) trebuie să treacă prin
controale periodice la un centru aeromedical, ne
asigurăm că toate aceste examinări pot fi efectuate în
cel mai scurt timp posibil (de obicei într-o singură
dimineață).

Alte specializări disponibile
• Dermatologie
• Endocrinologie
• Urechi, nas, gât (ORL)
• Ginecologie

• Medicină internă
• Neurologie
• Neurochirurgie
• Pediatrie și chirurgie pediatrică

• Chirurgie plastică și reconstructivă
• Chirurgie refractivă oculară
• Urologie
21

Sănătate și condiții de 5*

De la spital,
la ospitalitate
La Wiener Privatklinik nu se reduce totul doar la a primi
tratamentul corect, ci și la a fi tratat corespunzător: una
dintre prioritățile noastre este transformarea întregului
proces de vindecare într-o experiență liniștită și
confortabilă. Ambianța plină de stil a unui hotel de lux e
rețeta perfectă pentru o recuperare rapidă și deplină,
toate camerele noastre fiind echipate cu telefon, internet,
fax, minibar, radio, TV prin satelit (diverse programe
internaționale), cutie de valori și aer condiționat.
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Bucură-te de savurosul nostru meniu, bogat în
preparate atent pregătite de chefii noștri bucătari cu
ingrediente de primă clasă, sau relaxează-te pe superba
terasă ce mărginește locul de luat masa. La cerere,
putem asigura consultații din partea unui specialist
dietetician care să-ți ofere recomandări nutriționale.
Serviciile noastre de top includ de asemenea
traducători-interpreți, livrare coresponență sau ziare,
precum și servicii în cameră de frizerie, coafor,
manichiură/ pedichiură și chiar masaj.

Echipa de elită pentru sănătatea ta!

www.wpk.at
info @wpk.at
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Wiener Privatklinik
dintr-o privire

Excelență
în servicii medicale

• Situată chiar în inima medicală a Vienei
• 150 de ani de tradiție în excelență medicală
• Peste 100 de doctori specialiști de renume
• 7 secții cu un număr de 145 de paturi
• Bloc operator cu 4 săli de operații de ultimă generație și capacități de

Creștere permanentă a numărului de pacienți internaționali
în ultimii 5 ani:

monitorizare/ terapie intensivă

• Centru de sănătate multidisciplinar acoperind peste 30 de specialități
medicale
• Fizioterapie și reabilitare post-operatorie
• Centru de radiologie cu PET CT și medicină nucleară
• Clinică ambulatorie cu 2 săli de operație pentru angiografii și
intervenții ce nu necesită internare
• Tratamente oncologice în regim ambulatoriu

www.wpk.at
info @wpk.at
Wiener Privatklinik GmbH
Pelikangasse 15, 1090 Vienna
+43 40180-8700 • info@wpk.at
www.wpk.at
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Cel mai bun scor în topul clinicilor private austriece realizat de Ghidul Spitalelor.
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