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Услуги за
чуждестранни
пациенти

Ние сме страстни
радетели за
Вашето здраве
Уважаеми дами / господа,
Wiener Privatklinik (WPK) е ангажирана
с предоставянето както на
забележителна подкрепа за пациентите,
така и на изключителна работна среда
за лекуващите лекари, чрез отличната
комбинация от медицинско лечение,
компетентни грижи и модерно болнично
управление. Като покрива широк
спектър от интердисциплинарни
медицински специалности, Wiener
Privatklinik предлага най-висок стандарт
на медицинска компетентност и знания,
благодарение на сътрудничеството си
с реномирани експерти.
WPK
означава
ненадмината
концентрация на съвършенство от
световна класа на едно място. Като
пациент във WPK, Ваша специална
привилегия е да имате на разположение
над 300 от най-престижните лекари
във Виена - лекари с високо ниво на
компетентност и опит, които подхождат
към лечението на своите пациенти с
най-голяма отговорност. WPK предлага
цялостна диагностика, лечение и
последващи грижи и е оборудвана с
най-съвременно високотехнологично
оборудване.
Разположена в непосредствена близост
до университетската болница във Виена,
Wiener Privatklinik представлява
симбиоза от първокласен медицински
екип, модерно оборудване и безупречна
инфраструктура.
Искрено Ваш,
д-р Валтер Ебм

Изпълнителен директор на
Wiener Privatklinik Holding AG
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Добре дошли във
Wiener Privatklinik
Онколог, хирург и рентгенолог влизат
в операционната зала. Е, не е шега, но
нашата политика е да събираме в
мултидисциплинарен екип най-добрите
медицински експерти, за да разрешим
всички Ваши здравословни проблеми.
Защото Wiener Privatklinik предоставя
на своите пациенти отлична медицинска
експертиза,
базирана
на
сътрудничеството на водещи
международни специалисти в широк
спектър от медицински области. Ето
защо всяка година Wiener Privatklinik
посреща хиляди пациенти от повече
от 20 страни.
Така че, независимо от това дали трябва
да пропътувате целия град или цялото
земно кълбо, за да стигнете до нас, тук
ще намерите лесен достъп до пълен
набор от първокласни медицински
услуги. Със специализираните си звена,
покриващи всички клинични области,
от консултации и програми за
профилактични прегледи до хирургия
и терапия на рак, Wiener Privatklinik
предоставя всички грижи, от които се
нуждаете по време на диагностиката
и лечението, а и много повече.
Нашият отдел „Маркетинг и
международен бизнес“ (MIB) е готов да
помогне на всички чуждестранни
пациенти, за да получат индивидуални
грижи в зависимост от тяхното
индивидуално медицинско състояние,
език и религиозни убеждения. Каквато
и да е Вашата конкретна причина да
дойдете при нас, нашата цел е да
направим престоя Ви възможно
най-комфортен и удобен, като
предоставяме персонализирано
медицинско лечение в състрадателна,
мултикултурна среда.
Екипът на отдел „Маркетинг и
международен бизнес“ на Wiener
Privatklinik Ви приветства и ще направи
всичко възможно, за да се чувствате
като у дома в сърцето на Виена!
маг. Ема Хафнер, EMBA

Ръководител Маркетинг и
международен бизнес

Как можем да
помогнем
Когато пътувате в чужбина в търсене
на медицинска помощ, обикновено
рискувате да се загубите в превода.
Благодарение на нашия отдел
„Маркетинг и международен бизнес“
(MIB), организацията на Вашето
пътуване трябва да бъде последната
Ви грижа. Ние сме тук, за да Ви водим
и да Ви насочваме от първите етапи на
пътуването до Вашето възстановяване.
Медицински или финансови
потребности, проблеми с транспорта
или визите, правни или езикови
проблеми - всички те получават еднакво
внимание от нашия специализиран
екип през всички фази на Вашето
пътуване. И така, ето какво можем да
направим за Вас:
ПРЕДИ ВАШАТА ВИЗИТА:
• Информация за разходите,
начините на плащане,
приеманите застраховки
• Планиране на часове за прием
• Помощ с визите и транспорта
(трансфери с линейка и полети MedEvac)
• Помощ при настаняването

ПО ВРЕМЕ НА ВАШИЯ ПРЕСТОЙ:
• Предлагат се вътрешни
многоезични преводачески
услуги
• Луксозни стаи с луксозни
удобства
• Помощ по време на болничния
престой
• Планиране на контролните
прегледи

СЛЕД ВАШЕТО ЛЕЧЕНИЕ:
• Помощ с медицинските досиета
и рецептите
• Съдействие при митническото
освобождаване на лекарства
• Проследяване с помощта на
клиничен и административен
персонал
• Планиране на бъдещи визити

Онлайн
здравен
център (OHC)
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Не е нужно да ходите на лекар, за да се
консултирате с лекар. Вярваме, че
здравеопазването трябва да бъде просто,
лично и достъпно. Ето защо ние
предлагаме иновативна услуга, онлайн
здравен център - дигитална платформа,
която предлага възможност да
получавате консултации от водещи
специалисти от комфортната среда на
Вашия дом.
За да разберете как работи нашата
иновативна услуга, можете да
предприемете следните стъпки:
СТЪПКА 1
Заявете безплатно обаждане към
мениджъра, специално определен за
Вашия случай, за да изясните
Вашите медицински потребности и
да определите най-добрия лекар за
оптималното Ви лечение.
СТЪПКА 2
Запазете частна онлайн консултация
с най-добрия за Вашия случай лекар
и получете своя личен онлайн
идентификатор за срещата, за да се
свържете с Вашия специалист на
живо чрез видеоконферентен
разговор.
СТЪПКА 3
Посетете частната онлайн
консултация по телефон, персонален
компютър, таблет или смарт телефон.
Ще получите своя личен план за
лечение или второ мнение за
по-нататъшна медицинска терапия.
Запознайте се със световно известни
експерти и получете своята
квалифицирана онлайн консултация с
един от най-добрите лекари по Ваш
избор! Защото ние винаги искаме да
бъдем по-близо до нашите пациенти
и да улесним контролните прегледи
или проследяването им, дори когато
живеят на другия край на света.

Центрове за
компетентност
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Централноевропейски
център по ракови
заболявания
Academy Cancer Center
към WPK
"Интердисциплинарното сътрудничество
в различни области, като рентгенология,
патология, хирургия, вътрешна онкология
и лъчетерапия, е от решаващо значение."
Унив. проф. д-р почетен

д-р Кристоф Цилински
Директор на
централноевропейския
център по ракови
заболявания Academy
Cancer Center към WPK

„Когато става дума за рак, търсите
най-доброто място.”
Доцент д.м. унив.

д-р Волфганг Кьостлер

Известни с мултидисциплинарния си
подход, като водеща частна европейска
институция, нашата мисия е да
диагностицираме и лекуваме пациенти
с рак при най-високо ниво на качеството,
чрез индивидуално медицинско
обслужване и лична грижа.
Високоспециализираните лекари със
забележителна
международна
репутация
прилагат
най-революционните методи за
диагностика и лечение на рак.
Всеки пациент получава индивидуален
план за лечение, като възможностите
за лечение варират от стандартна
химиотерапия и хирургия до
революционни персонализирани опции
за лечение на рак и имунно-онкологични
терапии. Ние отчитаме индивидуалните
нужди,
като
предлагаме
най-съвременни болнични и
амбулаторни услуги, а нашата
иновативна методология дава на много
хора надежда за дълъг, висококачествен
живот, дори в ситуации, в които
първоначалната прогноза изобщо не
е оптимистична.
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Виенски междунар
ден център по торакална
онкология (VICTO)
"През последните години минимално
инвазивната хирургия все повече се
налага като стандартна процедура при
ранни стадии на рак."
Университетски професор

д-р Валтер Клепетко

Центърът е съставен от група
общопризнати хирурзи, онколози и
рентгенолози, които се стремят да
предоставят всички необходими услуги,
свързани с лечението на злокачествени
заболявания на гръдния кош, чрез
авангарда на медицинската наука.
Осигуряваме бърз и директен достъп
до най-добрите диагностични и
терапевтични инструменти, подсилени
с терапия на първа линия с най-високо
качество за всички видове тумори на
гръдния кош.

Урологичен
център
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„Препоръчваме на всички мъже на възраст
45 и повече години да се подлагат на
редовен скрининг поне веднъж годишно,
докато рисковите пациенти и пациентите
с рак на простатата трябва да го правят
по-често."
Университетски професор

д-р Георг Шатцл

Всяка година близо 5000 австрийци
получават диагнозата рак на
простатата. Всъщност ракът на
простатата е най-често срещаният
тип тумор, засягащ мъжете в
индустриализираните страни. И така,
когато става въпрос за здравето на
мъжете, ракът на простатата е това, за
което се сещаме най-напред.
Предлагайки
всички
налични
възможности за лечение - от
хирургично отстраняване на цялата
простата, до все по-честото активно
наблюдение (в зависимост от това
колко агресивен е туморът) - във
Wiener
Privatklinik
работят
представителен брой първокласни
уролози, лекуващи не само рак на
простатата, но също и уголемяване на
простатата, еректилна дисфункция
или дефицит на тестостерон.

Център по
спортна медицина
и травматология
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Тъй като се смята, че един на всеки пет
инцидента в Австрия е свързан със
спорта, Центърът по спортна медицина
и травматология към Wiener Privatklinik
предлага специализирана терапия и
рехабилитация при случайни
наранявания от всякакъв вид и тежест.

Насочено както към спортисти-любители,
така и към професионални атлети,
лечението се предоставя за широк
спектър от травми, от контузии и
фрактури до сложни травми на
сухожилия, връзки и мускули. При това
ние се фокусираме върху минимално
инвазивна хирургия.
Докато травматологичната хирургия се
отнася до възстановяването след
инцидент или трайно увреждане на
опорно-двигателния апарат, основната
функция на спортната медицина е
превенцията. По този начин рисковете
за здравето, свързани с прекомерните
изисквания към спортистите-любители
и състезателите, могат да бъдат
избегнати чрез периодични медицински
прегледи и помощ при обучението.

Денонощно спешно
лечение
0-24h

Денонощната травматология към WPK
осигурява на своите пациенти
денонощен достъп до частна
диагностика и лечение, бърза оценка
на острите травми и лечение на
последствията след травма от
реномирани специалисти.

Център по
сърдечно-съдова
медицина
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„Поради миниатюризацията и свързаното
с това намаляване на риска, процентът
на усложненията при процедурите на
коронарните артерии е практически
пренебрежимо малък."
Университетски професор
нещатен преподавател

д-р Мартин Шилингер

Факт е, че сърдечно-съдовите
заболявания вече са причина за почти
50% от смъртността в съвременните
индустриални общества. Докато някои
от факторите, водещи до такава
ситуация, могат да бъдат намалени или
елиминирани
(например
тютюнопушене,
нездравословен
хранителен
режим,
липса
на
физическа активност), процесът на
стареене неизбежно предизвиква
ремоделиране на сърдечно-съдовата
система, което обикновено води до
дегенеративни промени. Преди сто
или двеста години хората просто не
остаряваха достатъчно, за да развият
сърдечно-съдови заболявания, но в
днешно време и през следващите
години сме и ще бъдем свидетели на
постоянно
увеличаване
на
продължителността на живота.

Специализиран в диагностиката и
терапията
на
сърдечно-съдови
заболявания,
Центърът
по
сърдечно-съдова
медицина
към
Wiener
Privatklinik
предлага
най-съвременни методи и технологии,
както и напълно оборудвана катетърна
лаборатория.
Тъй
като
сърдечно-съдовата медицина не се
занимава само с вродени и придобити
сърдечни заболявания, но и с
кръвообращението и кръвоносните
съдове в близост до сърцето, ние
лекуваме
широк
спектър
от
сърдечно-съдови
заболявания,
включително, но не само, високо
кръвно налягане (хипертония), инсулти,
артериална оклузивна болест и
свързани с тях заболявания.
"Съдовата калцификация е най-често
срещаното заболяване в световен мащаб.
Атеросклерозата все още е отговорна за
почти половината от всички смъртни
случаи."
Университетски професор

д-р Ерих Минар

Център по
ортопедия
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"Една от целите ми е да запазя и
реконструирам крайниците на нашите
пациенти."
Университетски професор

д-р Райнър Котц

Загубата на подвижност и животът със
скелетно-мускулни болки в по-късна
възраст вече не е неизбежна съдба:
най-новата технология за ставни
протези и най-новите минимално
инвазивни процедури за имплантиране
превърнаха операциите на ставите и
поставянето на протези в кратка и
внимателна рутинна процедура. Като
пионер в ендопротезирането, ние
извършваме всички видове операции
с помощта на водещи специалисти по
заболявания на опорно-двигателния
апарат и поддържащите тъкани. Фокусът
върху лечението на ортопедични
проблеми включва широка гама
рехабилитационни терапии за
намаляване
на
болката
и
възстановяване на подвижността на
пациентите.
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Център по костни тумори
Туморите на костите и меките тъкани
са редки заболявания, които често
засягат деца и млади хора. Лошата
прогноза и липсата на професионално
лечение могат да доведат до трагични
ситуации. За щастие, благодарение на
нашите водещи специалисти и
най-съвременните съоръжения за
диагностика и лечение, хирургията и
съвременната
химиотерапия
обикновено могат да спасят и крайника,
и живота.
„Движението без болка след ортопедично
лечение е един от ключовите фактори за
щастлив живот.“
Доцент

д-р Петер Ритшл
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Център за периферна
нервна хирургия,
хирургия на раменния
сплит и реконструктивна
хирургия Millesi
„Не става дума за академични постижения,
а за това, кое е от полза за пациента.“
Ръководител на Центъра
за нервна хирургия,
хирургия на ръцете и
реконструктивна хирургия
Millesi към WPK

проф. д-р Роберт
Шмидхамер

Центърът Millesi към Wiener Privatklinik
предлага
иновативна
интегрирана концепция за лечение
на травми на нерви, болкови
синдроми и реконструкции на нерви,
включително трансплантация на
нерви. Интердисциплинарен екип от
специалисти обслужва пациентите
по отношение на диагностиката,
хирургията и неврорехабилитацията,
а постоянните проучвания в тази
медицинска област ни позволяват да
предлагаме методи за лечение,
отговарящи
на
най-новите
международни стандарти в науката.

Предишните години показаха, че
най-добри резултати от терапията се
постигат, когато мозъкът, централната
нервна система, периферните нерви
и мускулната система се разглеждат
като една функционална единица.
Докато в миналото за успех се
считаше
способността
на
пострадалия пациент да сгъне отново
целия парализиран лакът, днес дори
и в най-трудните случаи се целят
сложни, целенасочени движения,
които могат да се постигнат само чрез
включване в терапията както на
парализираната част от мускулната
система, така и мозъка.

Център по
хирургия
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"Минимално инвазивната хирургия се
превърна в стандарт за лечение при
повечето процедури като цяло,
включително висцералната хирургия.
Въпреки това, точното познаване на
индивидуалния статус на пациента е
задължително за избора на оптимален
план за хирургично лечение."
Университетски професор

д-р Харалд Розен

Специалното хирургично крило на
Wiener Privatklinik разполага с 4
ултрамодерни операционни зали,
оборудвани с авангардна технология за
предоставяне на най-висококачествена
хирургична и постоперативна терапия.
Нашето съвременно оборудване се
допълва от нашия медицински опит,
основан на интердисциплинарното
сътрудничество на водещи специалисти
в широк спектър от медицински области.

Ето гамата от изключителни хирургични
услуги, предлагани във Wiener
Privatklinik:
• Обща хирургия
• Коремна хирургия
• Онкологична хирургия
• Гинекологична хирургия
• Урологична хирургия
• УНГ хирургия
• Травматична хирургия
• Ортопедична хирургия
• Лицево-челюстна хирургия
• Периферна нервна хирургия
• Пластична, естетична и
реконструктивна хирургия

Център по
гастроскопия и
хепатология

www.wpk.at
info@wpk.at

Поради начина на живот, полипите в
дебелото черво се появяват до 15 пъти
по-често при мъжете.
Прим. д-р
Камел Копти

Както подсказва името, Центърът по
гастроскопия и хепатология на Wiener
Privatklinik означава нещо повече от
обичайна ендоскопска процедура. Ние
сме специализирани в диагностиката и
лечението на заболявания в областта на
гастроентерологията, хепатологията и
ендокринологията. Със специален фокус
върху терапията на заболявания на черния
дроб, панкреаса и жлъчката, ние също
така имаме богат опит в областта на
стомашно-чревните разстройства, в
качеството си на водещи експерти по
възпалителни заболявания на червата.
Нашата модерна медицинска клиника е

оборудвана с първокласна апаратура за
образна диагностика:
• Ултразвук
• Компютърна томография (КТ)
• Магнитно-резонансна томография
(МРТ)
• Позитронно-емисионна томография/
Компютърна томография (PET/ CT)
(могат да се използват за
диагностично-терапевтични цели и
са насочени към пункционна КТ)
"Хирургията и колопроктологията запазват
живота и качеството на живот. Не само
по отношение на лечението на
заболяванията, но и по отношение на
превенцията!"
д-р Алексис Фрайтас,
член на Европейския
съвет по хирургия

Център по
интервенционална
рентгенология и
микротерапия

www.wpk.at
info@wpk.at

През последните години терапията
бързо се разви от открита хирургия към
минимално инвазивни хирургични
процедури:
микротерапия.
Микротерапията включва само малко
убождане с игла под местна анестезия и
използване на инструменти, като игли,
катетри и тръби, насочвани прецизно
посредством
рентгенови
лъчи,
компютърна томография и ултразвук до
определени части на тялото, за да се
избегне
нараняването
на
жизненоважни анатомични структури,
като нерви, съдове или органи.
Предимствата на това лечение са
различни и варират от избягване на
общата анестезия, минимален риск от
инфекция и усложнения, липса на
реални
белези
и
намалена
постоперативна болка, най-общо до
по-кратък болничен престой и по-бързо
възстановяване.

Центърът по микротерапия към Wiener
Privatklinik
предлага
минимално
инвазивни терапевтични възможности
за лечение на заболявания на различни
органи или части на тялото под визуален
контрол, като пациентите се наблюдават
от най-добрите специалисти в областта
на общата медицина, хирургията,
дерматологията, съдовата хирургия,
гинекологията, вътрешните болести,
неврохирургията,
неврологията,
пластичната хирургия, физиотерапията,
ортопедията и травматологията.

Център за
медицински
прегледи

www.wpk.at
info@wpk.at

Когато Австрия за първи път въведе
цялостния профилактичен медицински
преглед през 1974 г., средната
продължителност на живота при жените
бе около 75 години и 67 години при
мъжете. Днес жените живеят средно
седем години, а мъжете - осем години
повече!
Пълният медицински преглед може да
спаси живота Ви и да увеличи
продължителността му. В допълнение
към здравословния начин на живот,
редовните прегледи са най-добрият
начин за гарантиране на ранно
откриване и правилно лечение на
сериозни заболявания, които могат да
нямат абсолютни маркери или очевидни
симптоми. А това увеличава шансовете
Ви за възстановяване.

Ние предлагаме набор от цялостни
пакети за прегледи, съобразени с
Вашите специфични потребности и
условия на живот, с високо ниво на
компетентност и отлично обслужване.
Всички профилактични медицински
прегледи
се
извършват
от
висококвалифицирани
медицински
специалисти при използване на
най-новото технологично оборудване и
могат да се извършват както
амбулаторно, така и стационарно.

Център по
радиология и
нуклеарна
медицина

www.wpk.at
info@wpk.at

Компютърното високотехнологично
медицинско оборудване в Центъра по
радиология към Wiener Privatklinik е
предвидено за разнообразни
диагностични процедури и специални
анализи. Нашите най-съвременни
магнитно-резонансни томографи (МРТ)
и мулти-срезови компютърни томографи
осигуряват резултати с най-високо
качество, като същевременно са
най-щадящото и удобно оборудване,
налично
на
пазара
днес.
Квалифицирани специалисти, работещи
съвместно с лекуващите лекари,
осигуряват индивидуално наблюдение
на пациентите, без дълго чакане. В
Центъра по радиология и нуклеарна
медицина към Wiener Privatklinik имате
предимството да намерите всички
най-често провеждани радиологични
изследвания на едно място.

• Рентген и ултразвук
• Нуклеарна медицина
• ПЕТ скенер (PET/CT)
• MPT

Център по
остеопатична
медицина и
физиотерапия

www.wpk.at
info@wpk.at

„Целта на лекаря трябва да бъде
намирането на здравето. Всеки може да
открива болести.“ A.T.Стил
Вицепрезидент на
Австрийското медицинско
дружество по остеопатия

Прим. д-р Андреас
Кайнц

Представлявайки съвременна терапия,
основана на лечението на
функционални нарушения на цялата
анатомична структура на тялото чрез
оценка на пациента посредством
холистичен подход, остеопатията е
насочена по-скоро към причините,
отколкото към симптомите на
конкретните състояния. Вашият лекуващ
лекар ще определи най-добрия подход
за Вашето благосъстояние и здраве и
ще предостави на Ваше разположение
разнообразие от най-висококачествени
терапии.

По отношение на консервативното
лечение на гръбначния стълб,
физиотерапията и рехабилитацията,
нашият център предлага широка гама
от компетенции и услуги, които са
уникални за Виена. Бягството от болката,
връщането на пълната подвижност,
възстановяването на перфектната
функционалност на тялото след
боледуване и операция са основните
елементи за достигане на високо
качество на живот отново.

www.wpk.at
info@wpk.at

Авиомедицински
център

Авиомедицинският център (AMC) към
Wiener Privatklinik е най-старата
институция в Австрия, предлагаща
всякакви авиационни медицински
сертификати,
като
всички
авиомедицински прегледи се
извършват на едно и също място
(уникална опция за цялата страна).

Според частта „Лицензи на летателни
екипажи“ на Европейската агенция за
авиационна безопасност, Федералното
министерство на транспорта,
иновациите и технологиите на Австрия
упълномощи Авиомедицинския център
към Wiener Privatklinik да извършва
всички първоначални и разширени
прегледи за медицински клас I, клас II,
клас III и кабинен екипаж.
Тъй като всички притежатели на лицензи
за въздушен транспорт (ATPL) или за
търговски пилоти (CPL) трябва да
преминават първоначални прегледи в
авиомедицински център, ние
гарантираме, че всички прегледи могат
да се извършат във възможно
най-кратък срок (обикновено една
сутрин).
Авиомедицинският център към Wiener
Privatklinik работи в сътрудничество с
Австрийския авиоклуб, така че пилотите,
които са членове на авиоклуба, да имат
множество предимства.

Други предлагани услуги
• Дерматология
• Ендокринология
• Уши, нос, гърло (УНГ)
• Гинекология
• Вътрешни болести
• Неврология
• Неврохирургия
• Педиатрия и хирургия
• Пластична и реконструктивна
хирургия
• Рефрактивна очна хирургия
• Урология

5* звезди

Болница и
хотел на едно място
www.wpk.at
info@wpk.at

Wiener Privatklinik не само предлага
подходящо лечение, но и се отнася добре
към Вас: един от нашите основни
приоритети е пациентите да преминат
през
лечебния
процес
по
най-спокойния, дискретен и удобен
начин. Нашата стилна, луксозна хотелска
атмосфера е идеалната рецепта за
терапевтичен
успех
и
бързо
възстановяване, като всички стаи са
добре оборудвани с: телефон, интернет,
факс достъп, минибар, радио, сателитна
телевизия (различни международни
програми), сейф и климатик.

Не се колебайте да се насладите на
базираното на първокласни продукти
прясно приготвено меню на нашия
ресторант с бюфет, както и на
невероятната красива тераса около
цялата сграда. Освен това, ако е
необходимо, наш диетолог може да
помогне с препоръки относно Вашата
диета и хранене.

Нашите първокласни услуги включват
също, наред с останалото, преводачи,
кореспонденция, доставка на вестници,
фризьор в стаята, маникюр/педикюр и
масаж.

Вашата работна
група за здраве!

www.wpk.at
info@wpk.at

Отдел „Маркетинг и
международен бизнес“
маг. Ема Хафнер, EMBA

Ръководител на отдела „Маркетинг и
международен бизнес“
Седалище Виена
английски, румънски, немски

hafner@wpk.at

Карина-Мария Фаулхабер

Маркетинг и връзки с обществеността
Седалище Виена
немски, английски

+43 1 40 180 - 8701

Максимилиян Граф

Маркетинг и връзки с обществеността
Седалище Виена
немски, английски

+43 1 40 180 - 7057

маг. Сабине Макошитц
Седалище Виена
немски, английски, руски

+43 1 40 180 - 7065

Андрей Червяков

Седалище Виена
немски, английски, руски

+43 1 40 180 - 4520

Даниела Тирибегеа

Седалище Виена
немски, английски, румънски

+43 1 40 180 - 8712

маг. Татяна Ворстер
Седалище Виена
немски, английски, руски

+43 1 40 180 - 7055

Летития Салом

Румъния, офис Букурещ
английски, френски, румънски

+40 21 367 02 06
Primăverii 29, Bucharest, 1st district

Марикута Илиеа

Румъния, офис Букурещ
английски, румънски, италиански

+40 21 367 02 06
Primăverii 29, Bucharest, 1st district

Николета Бурнете

Румъния, офис Тимишоара
английски, румънски, италиански

+40 74 886 81 85
Calea Timișoarei 71 - Giroc entrance,
Timișoara

Wiener Privatklinik кратък обзор
• Разположена в сърцето на
района на университетската
болница във Виена
• 150 годишна традиция в
медицинските постижения
• Над 100 реномирани
лекари-специалисти
• 7 отделения с общо 145 легла
• 4 най-съвременни операционни
зали с апаратура за интензивно
проследяване
• Мултидисциплинарен център за
здравни услуги с над 30
специалисти
• Постоперативна физиотерапия и
рехабилитация
• Център за радиология с
апаратура за ПЕТ скенер
(PET-CT) и нуклеарна медицина
• Амбулаторна клиника с
ангиографска апаратура и 2
операционни зали за дневна
хирургия
• Амбулаторна химиотерапия

Съвършенство в
медицинското
обслужване
Постоянно увеличаване на броя на
чуждестранните пациенти през
последните 5 години:
2015 / 2016
+69%

2016 / 2017
+32%

2017 / 2018
+11%

2018 / 2019
+24%

Wiener Privatklinik GmbH
Pelikangasse 15, 1090 Vienna
(Виена, Австрия)
+43 40180-8700
info@wpk.at
www.wpk.at
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