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Na vašom zdraví
nám veľmi záleží

Vážená pani/ Vážený pán,

Wiener Privatklinik (WPK) sa 
zameriava na poskytovanie vynikajúcej 
podpory pacientom a výnimočného 
pracovného prostredia pre ošetrujúcich 
lekárov prostredníctvom dokonalej 
kombinácie lekárskeho ošetrenia, 
kompetentnej starostlivosti a 
moderného nemocničného 
manažmentu. Wiener Privatklinik, 
ktorá pokrýva široké spektrum 
interdisciplinárnych medicínskych 
odborov, ponúka najvyšší štandard 
odbornej kvalifikácie a znalostí, vďaka 
spolupráci s renomovanými 
odborníkmi.
WPK predstavuje bezkonkurenčnú 
koncentráciu prvotriednej dokonalosti 
pod jednou strechou. Ako pacient vo 
WPK budete mať k dispozícii viac ako 
300 najprestížnejších viedenských 
lekárov – lekárov s najvyššou úrovňou 
kvalifikácie a skúseností, ktorí 
pristupujú k liečbe svojich pacientov s 
maximálnou zodpovednosťou. WPK 
ponúka komplexnú diagnostiku, liečbu 
a následnú starostlivosť a je vybavená 
špičkovým high-tech vybavením.
Wiener Privatklinik sa nachádza v 
blízkosti viedenskej univerzitnej 
nemocnice a predstavuje symbiózu 
špičkového lekárskeho tímu, 
moderného vybavenia a bezchybnej 
infraštruktúry.

S pozdravom,
Dr. Walter Ebm,
Generálny riaditeľ Wiener Privatklinik
Holding AG
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Vitajte vo
Wiener Privatklinik  

Na operačnú sálu vchádza onkológ, 
chirurg a rádiológ. Nie, nie je to vtip, ale 
naša zásada spájať najlepších 
odborníkov v  medicíne do 
multidisciplinárneho tímu za účelom 
vyriešiť všetky vaše zdravotné 
problémy. Pretože Wiener Privatklinik 
poskytuje svojim pacientom vynikajúce 
odborné znalosti vychádzajúce zo 
spolupráce popredných 
medzinárodných špecialistov v širokom 
spektre medicínskych odborov. Preto 
Wiener Privatklinik každoročne víta 
tisícky pacientov z viac ako 20 krajín.

Či už k nám teda prichádzate z druhej 
strany mesta alebo sveta, u nás nájdete 
jednoduchý prístup k  celej škále 
prvotriednych zdravotníckych služieb. 
Vďaka špecializovaným jednotkám 
zastrešujúcim všetky klinické oblasti, 
od konzultácií a kontrol po chirurgické 
zásahy a  liečbu rakoviny, Wiener 
Privatklinik vám poskytne všetku 
starostlivosť, ktorú potrebujete počas 
diagnostiky, liečby aj ďalšieho 
sledovania.

Naše špecializované oddelenie 
marketingu a  medzinárodného 
obchodu (MIB) je pripravené podporiť 
všetkých našich medzinárodných 
pacientov, aby dostali individuálnu 
starostlivosť v  závislosti od ich 
zdravotného stavu, jazyka a 
náboženského presvedčenia. Bez 
ohľadu na konkrétny dôvod, prečo ste k 
nám prišli, naším cieľom je, aby bol váš 
pobyt čo najpohodlnejší a 
najpríjemnejší tým, že vám 
poskytneme lekársku starostlivosť 
prispôsobenú vám na mieru v 
chápajúcom a multikultúrnom 
prostredí.

Tím MIB Wiener Privatklinik vás víta a 
urobí všetko pre to, aby ste sa v srdci 
Viedne cítili ako doma!

Mag. Ema Hafner, EMBA
Vedúca Oddelenia marketingu
a medzinárodného obchodu



Ako vám môžeme
pomôcť

Keď cestujete za lekárskou 
starostlivosťou do zahraničia, zvyčajne 
vám hrozia problémy s cudzím 
jazykom. Vďaka nášmu Oddeleniu 
marketingu a medzinárodného 
obchodu (MIB) sa nemusíte zaťažovať 
organizovaním vašej cesty. Sme tu, aby 
sme vás viedli a sprevádzali už od 
prvých krokov na vašej ceste k 
uzdraveniu. Zdravotné alebo finančné 
potreby, otázky týkajúce sa dopravy 
alebo víz, právne alebo jazykové 
záležitosti, to všetko zvažuje náš 
špecializovaný tím počas všetkých fáz 
vašej cesty. Čo pre vás môžeme urobiť?

Pred vašou návštevou:
• Informácie o nákladoch, spôsoboch 
platby, akceptovaných poisteniach
• Plánovanie stretnutí
• Pomoc pri získaní víz a pomoc pri 
preprave (presuny sanitkou a lety – 
MedEvac)
• Pomoc pri ubytovaní

Počas vášho pobytu:
• Dostupné interné multilingválne 
prekladateľské služby
• Deluxe izby s luxusným vybavením
• Pomoc pri hospitalizácii
• Plánovanie budúcich stretnutí

Po vašej liečbe:
• Pomoc s lekárskymi záznamami a 
predpismi
• Pomoc pri colnom odbavení liekov
• Následná komunikácia s 
personálom kliniky a administratívnym 
personálom
• Plánovanie budúcich stretnutí



Online centrum
zdravotnej
starostlivosti

Ak chcete navštíviť lekára, nemusíte k 
nemu ísť. Veríme, že zdravotná 
starostlivosť by mala byť jednoduchá, 
osobná a dostupná. Preto sme prišli s 
inovatívnou službou – Online centrum 
zdravotnej starostlivosti. Ide o digitálnu 
platformu, ktorá vám ponúka možnosť 
poradiť sa s poprednými špecialistami z 
pohodlia vášho domova.
Ak chcete zistiť, ako naša inovatívna 
služba funguje, môžete vykonať 
nasledujúce kroky.

Krok 1:
Požiadajte o bezplatný vstupný pohovor 
so svojím špecializovaným manažérom 
prípadu, aby ste pochopili svoje 
zdravotné potreby a určili najlepšieho 
ošetrujúceho lekára pre vašu 
optimálnu liečbu.

Krok 2:
Rezervujte si súkromnú online 
konzultáciu s najlepším lekárom pre 
váš prípad a získajte ID pre vaše osobné 
online stretnutie, aby ste sa mohli spojiť 
s vaším špecialistom naživo 
prostredníctvom video-konferenčného 
hovoru.

Krok 3:
Zúčastnite sa súkromnej online 
konzultácie prostredníctvom telefónu, 
počítača, tabletu alebo smartfónu. 
Získate váš osobný plán liečby alebo 
druhý názor ohľadne ďalšej zdravotnej 
starostlivosti.

Spoznajte svetovo uznávaných 
odborníkov a získajte kvalifikovanú 
on-line konzultáciu s jedným z našich 
najlepších lekárov podľa vášho výberu. 
Pretože vždy chceme byť bližšie k 
našim pacientom a uľahčiť im kontroly 
a ďalšie sledovanie zdravotného stavu, 
aj keď žijú na opačnom konci sveta.
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Kvalifikované centrá



Stredoeurópske
onkologické centrum
Akadémie WPK

„Interdisciplinárna spolupráca rôznych 
oblastí, ako napr. rádiológia, patológia, 
chirurgia, interná onkológia a 
rádioterapia, je veľmi dôležitá.”

„Pri rakovine nehľadáte druhé najlepšie 
miesto.”

Dr. Dr.h.c. Christoph 
Zielinski
univerzitný profesor
Riaditeľ Stredoeurópskeho 
onkologického centra 
Akadémie WPK

Univerzitný profesor Ao
Dr. Med. Univ. PhD 
Wolfgang Köstler
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Sme špičková súkromná európska 
inštitúcia známa pre svoj 
multidisciplinárny prístup a  naším 
poslaním je diagnostikovať a  liečiť 
pacientov s  rakovinou  na najvyššej 
úrovni a  zabezpečovať individuálne 
lekárske ošetrenie a  osobnú 
starostlivosť. Vysoko špecializovaní 
lekári s pozoruhodnou celosvetovou 
reputáciou využívajú najprielomovejšie 
metódy diagnostiky a liečby rakoviny.
Každý pacient má k dispozícii liečebné 
plány na mieru a možnosti liečby od 
štandardnej chemoterapie a chirurgie 
až po revolučné personalizované 
terapie a imunoonkologické lieky. 
Berieme do úvahy individuálne potreby 
a ponúkame najmodernejšie ústavné 
aj ambulantné služby. Naša inovatívna 
metodológia ponúka mnohým ľuďom 
nádej na dlhý a kvalitný život aj v 
situáciách, keď počiatočné prognózy 
neboli vôbec optimistické.



Medzinárodné
centrum
pre onkologické
ochorenia
hrudníka vo Viedni

„V posledných rokoch sa minimálne 
invazívna chirurgia výrazne etablovala 
ako štandardný postup pri skorých 
štádiách rakoviny.”

Univerzitný profesor
Dr. Walter Klepetko
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VICTO pozostáva zo skupiny 
uznávaných chirurgov, onkológov a 
rádiológov, ktorých cieľom je 
poskytovať potrebné služby súvisiace s 
liečbou zhubných nádorov hrudníka na 
špičkovej vedeckej úrovni.

Poskytujeme rýchly a priamy prístup k 
najlepším diagnostickým a 
terapeutickým nástrojom spolu s 
prvotnou liečbou na najvyššej úrovni 
pre všetky typy nádorov hrudníka.



Urologické
centrum

“Všetci muži nad 45 rokov by mali 
absolvovať pravidelný skríning aspoň 
raz ročne, zatiaľ čo rizikoví pacienti a 
pacienti s rakovinou prostaty by to mali 
vykonávať častejšie.”

Univerzitný profesor
Dr. Georg Schatzl
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Každý rok je takmer 5000 mužom v 
Rakúsku diagnostikovaná rakovina 
prostaty. Rakovina prostaty je v 
skutočnosti najbežnejším typom 
nádoru postihujúcim mužov v 
priemyselných krajinách.  Preto keď ide 
o zdravie mužov, rakovina prostaty je to, 
čo nám napadne ako prvé.
Ponúkame všetky dostupné možnosti 
liečby – od chirurgického odstránenia 
celej prostaty až po čoraz bežnejší 
aktívny dohľad (v závislosti od agresivity 
nádoru) – vo Wiener Privatklinik 
pracuje reprezentatívna vzorka 
prvotriednych urológov, ktorí liečia 
nielen rakovinu prostaty, ale aj 
zväčšenie prostaty, erektilnú dysfunkciu 
alebo testosterónovú insuficienciu.



Centrum
športovej
medicíny a úrazovej
chirurgie
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Keďže sa odhaduje, že jeden z piatich 
úrazov v Rakúsku je úraz súvisiaci so 
športom, Centrum športovej medicíny 
a úrazovej chirurgie vo Wiener 
Privatklinik ponúka špecializovanú 
terapiu a rehabilitáciu pre úrazy 
všetkých druhov a rôznej závažnosti.

So zameraním na rekreačných aj 
profesionálnych športovcov je 
poskytovaná liečba pre veľkú oblasť 
zranení od pomliaždenín a zlomenín až 
po komplexné poranenia šliach, väzov a 
svalov. Zameriavame sa pritom na 
minimálne invazívnu chirurgiu.
Zatiaľ čo úrazová chirurgia sa zaoberá 
rekonvalescenciou po nehode alebo 
trvalým poškodením pohybového 
aparátu, hlavnou funkciou športovej 
medicíny je prevencia. Preto by sa 
súvisiacim zdravotným rizikám 
spojeným s nadmernými nárokmi na 
rekreačných a súťažných športovcov 
dalo predísť pravidelnými lekárskymi 
prehliadkami a podporou pri tréningu.

Nepretržitá služba traumatologického 
oddelenia WPK poskytuje svojim 
pacientom prístup k súkromnej 
diagnostike a ošetreniu, rýchlemu 
posúdeniu akútnych úrazov a liečbe 
poúrazových následkov renomovanými 
odborníkmi 24 hodín denne, 7 dní v 
týždni.

Pohotovostné ošetrenie 
24 hodín denne

0-24h



Faktom je, že kardiovaskulárne 
ochorenia sú zodpovedné už za takmer 
každé druhé úmrtie v moderných 
priemyselných spoločnostiach. Zatiaľ 
čo niektoré z faktorov vedúcich k tejto 
situácii je možné obmedziť alebo 
odstrániť (napr. fajčenie, nezdravá 
strava, nedostatok fyzickej aktivity), 
proces starnutia nevyhnutne spôsobí 
pretvorenie kardiovaskulárneho 
systému, čo zvyčajne vedie k 
degeneratívnym zmenám. Pred sto 
alebo dvesto rokmi ľudia jednoducho 
nezostarli natoľko, aby sa u nich vyvinuli 
kardiovaskulárne ochorenia, ale v 
súčasnosti a v nasledujúcich rokoch 
sme svedkami neustáleho 
predlžovania priemernej dĺžky života.

Centrum kardiovaskulárnej medicíny 
Wiener Privatklinik, ktoré sa 
špecializuje na diagnostiku a liečbu 
srdcových a cievnych ochorení, ponúka 
najmodernejšie metódy a technológie, 
ako aj plne vybavené katétrové 
laboratórium. Keďže kardiovaskulárna 
medicína sa nezaoberá len vrodenými a 
získanými chorobami srdca, ale aj 
krvným obehom a cievami v okolí srdca, 
liečime široké spektrum 
kardiovaskulárnych ochorení, vrátane, 
okrem iného, vysokého krvného tlaku 
(hypertenzie), cievnych mozgových 
príhod, arteriálnej oklúzie a súvisiacich 
ochorení.

Centrum
kardiovaskulárnej
medicíny

„Vzhľadom na miniaturizáciu a súvisiace 
zníženie rizík je miera komplikácií pri 
výkonoch týkajúcich sa koronárnych 
artérií de facto zanedbateľná.”

„Kalcifikácia ciev je celosvetovo 
najčastejším ochorením. Ateroskleróza 
je stále zodpovedná za takmer polovicu 
všetkých úmrtí." 

Univerzitný profesor
PD Dr. Martin Schillinger

Univerzitný profesor
Dr. Erich Minar
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Strata pohyblivosti a život s 
muskuloskeletárnymi bolesťami v 
neskoršom veku už nie sú 
nevyhnutným osudom: vďaka 
najmodernejšej technológii kĺbových 
protéz a najnovším minimálne 
invazívnym implantačným postupom 
sú operácie kĺbov a zavádzanie protéz 
krátkym a šetrným rutinným 
zákrokom. Ako priekopníci v 
endoprotetike vykonávame všetky typy 
operácií s pomocou popredných 
špecialistov na ochorenia pohybového 
aparátu a podporných tkanív. 
Zameranie na liečbu ortopedických 
problémov sa spája s komplexnou 
ponukou rehabilitačných terapií na 
zníženie bolesti a obnovenie mobility 
pacientov.

Centrum kostných nádorov

Nádory kostí a mäkkých tkanív sú 
zriedkavé ochorenia . Často postihujú 
deti a mladých ľudí. Zlá prognóza a 
nedostatok odbornej liečby môžu viesť 
k tragickým situáciám. Našťastie, 
vďaka našim popredným špecialistom 
a najmodernejším diagnostickým a 
ošetrovateľským zariadeniam môže 
operácia a moderná chemoterapia 
zvyčajne zachrániť končatinu aj život.

Centrum
ortopédie

„Jedným z mojich cieľov je zachovanie 
a náprava končatín mojich pacientov.”

„Pohyblivosť bez bolesti po ortopedickej 
liečbe je jedným z kľúčových faktorov 
pre šťastný život.”

Univerzitný profesor
Dr. Rainer Kotz

Univerzitný profesor Ao
Dr. Peter Ritschl
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Centrum Millesi na Wiener Privatklinik 
ponúka inovatívnu integrovanú 
liečebnú koncepciu týkajúcu sa 
poranení nervov, syndrómov bolesti a 
rekonštrukcie nervov, vrátane 
transplantácie nervov. 
Interdisciplinárny tím odborníkov sa 
stará o pacientov v rámci diagnostiky, 
chirurgie a neurorehabilitácie, pričom 
neustály výskum v tejto medicínskej 
oblasti nám umožňuje ponúkať 
liečebné metódy zodpovedajúce 
najnovším medzinárodným vedeckým 
štandardom.

Predchádzajúce roky ukázali, že 
najlepšie výsledky sa v liečbe dosahujú 
vtedy, keď sa mozog, centrálny nervový 
systém, periférne nervy a svalový 
systém považujú za jeden funkčný 
celok. Kým v minulosti bolo hodnotené 
ako úspech, keď bol zranený opäť 
schopný ohnúť celý paralyzovaný lakeť, 
dnes sa aj v tých najťažších prípadoch 
zameriavame na komplexné, cieľovo 
orientované pohyby, čo je možné 
dosiahnuť len zahrnutím paralyzovanej 
časti svalového systému a mozgu do 
liečby.

„Nejde o akademické úspechy, ale o to, 
čo prospieva pacientovi.”

Prednosta Centra Millesi 
pre chirurgiu periférnych 
nervov, chirurgiu ruky a 
rekonštrukčnú chirurgiu na 
WPK

Prof. Dr. Robert 
Schmidhammer
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pre chirurgiu
periférnych nervov,
Plexus Brachialis a
rekonštrukčnú
chirurgiu



Špecializované chirurgické krídlo 
Wiener Privatklinik má 4 ultramoderné 
operačné sály vybavené pokročilou 
technológiou na poskytnutie 
chirurgickej a pooperačnej 
starostlivosti najvyššej kvality. Naše 
najmodernejšie vybavenie dopĺňajú 
naše odborné znalosti založené na 
interdisciplinárnej spolupráci 
popredných špecialistov  v širokom 
spektre medicínskych odborov.

Nižšie je uvedený rozsah chirurgickej 
starostlivosti, ktorú ponúka Wiener 
Privatklinik:
• Všeobecná chirurgia
• Abdominálna chirurgia
• Onkologická chirurgia
• Gynekologická chirurgia
• Urologická chirurgia
• ORL chirurgia
• Úrazová chirurgia
• Ortopedická chirurgia
• Orálna chirurgia
• Chirurgia periférnych nervov
• Plastická, estetická a rekonštrukčná 
chirurgia

Všeobecná
chirurgia

„Minimálne invazívna chirurgia sa stala 
štandardom v starostlivosti pri väčšine 
procedúr vo všeobecnosti, vrátane 
viscerálnej chirurgie. Pre výber 
optimálneho plánu chirurgickej liečby 
je však nevyhnutná presná znalosť 
individuálnej situácie pacienta."

Univerzitný profesor
Dr. Harald Rosen
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Ako už samotný názov napovedá, 
Centrum gastroskopie a hepatológie 
súkromnej kliniky Wiener Privatklinik 
ponúka viac než len bežné 
endoskopické výkony. Špecializujeme 
sa na diagnostiku a liečbu ochorení v 
oblasti gastroenterológie, hepatológie a 
endokrinológie. So špeciálnym 
zameraním na terapiu ochorení 
pečene, pankreasu a žlčníka máme 
bohaté skúsenosti aj v oblasti 
gastrointestinálnych porúch, pričom 
sme poprednými odborníkmi na 
zápalové ochorenia čriev.

Naša moderná lekárska klinika je 
vybavená špičkovým zobrazovacími 
zariadeniami:
• Ultrazvuk
• Počítačová tomografia (CT)
• Zobrazovanie magnetickou 
rezonanciou (MRI)
• Polohová emisná 
tomografia/počítačová tomografia 
(PET/CT) (možno použiť aj na 
diagnosticko-terapeutické účely a 
cielené punkčné CT)

Centrum
gastroskopie
a hepatológie

„V dôsledku životného štýlu sa polypy v 
hrubom čreve vyskytujú u mužov až 
15-krát častejšie.“

Prim. Dr. Camel Kopty
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„Chirurgia a koloproktológia 
zachovávajú život a kvalitu života. 
Nielen z hľadiska liečby chorôb, ale aj z 
hľadiska prevencie!“

OA Dr. Alexis Freitas, 
F.E.B.S.



V posledných rokoch sa terapia rýchlo 
vyvinula z otvorenej chirurgie na 
minimálne invazívne chirurgické 
postupy: mikroterapiu. Mikroterapia 
zahŕňa iba malé pichnutie špendlíkom 
v lokálnej anestézii a použitie nástrojov, 
ako sú ihly, katétre a hadičky vedené 
röntgenovými lúčmi, počítačovou 
tomografiou a ultrazvukom presne na 
špecifické časti tela, aby sa predišlo 
poraneniu životne dôležitých 
anatomických štruktúr, ako sú nervy, 
cievy alebo orgány. Výhody tejto liečby 
sú rôzne a siahajú od nepoužitia 
celkovej anestézie, minimálneho rizika 
infekcie a komplikácií, bez zjazvenia a 
zníženej pooperačnej bolesti až po 
všeobecne kratší pobyt v nemocnici a 
rýchlejšie zotavenie.

Centrum mikroterapie v  súkromnej 
klinike Wiener Privatklinik ponúka 
obrazovo riadenú a minimálne 
invazívnu terapiu pri ochoreniach 
rôznych orgánov alebo častí tela, 
pričom pacientom sa venujú tí najlepší 
odborníci v odboroch všeobecné 
lekárstvo, chirurgia, dermatológia, 
cievna chirurgia, gynekológia, interná 
medicína, neurochirurgia, neurológia, 
plastická chirurgia, fyzikálna medicína, 
ortopédia a úrazová chirurgia.

Centrum
intervenčnej
rádiológie
a mikroterapie

info@wpk.at
www.wpk.at



Keď Rakúsko v roku 1974 prvýkrát 
zaviedlo komplexnú preventívnu 
lekársku prehliadku, priemerná dĺžka 
života žien bola približne 75 rokov a 67 
rokov u mužov. Ženy dnes žijú v 
priemere o sedem rokov a muži o osem 
rokov dlhšie!
Dôkladné lekárske vyšetrenie vám 
môže zachrániť život a predĺžiť dĺžku 
života. Okrem zdravého životného štýlu 
sú pravidelné preventívne prehliadky 
najlepším spôsobom, ako zabezpečiť 
včasné odhalenie a správnu liečbu 
závažných ochorení, ktoré nemusia 
mať žiadne výrazné znaky alebo zjavné 
príznaky, čím sa zvýšia vaše šance na 
uzdravenie.

„Ponúkame celý rad komplexných 
balíčkov prehliadok šitých na mieru 
vašim špecifickým potrebám a 
životným podmienkam, s vysokou 
úrovňou odbornosti a vynikajúcimi 
službami. Všetky preventívne lekárske 
prehliadky vykonávajú 
vysokokvalifikovaní lekári s využitím 
najnovších technologických zariadením 
a  dajú sa vykonávať buď ambulantne, 
alebo na lôžkovom zariadení.“

Centrum
preventívnych
prehliadok

info@wpk.at
www.wpk.at



Počítačom podporované high-tech 
medicínske vybavenie v Rádiologickom 
centre súkromnej kliniky Wiener 
Privatklinik používame na 
mnohostranné diagnostické postupy a 
špeciálne analýzy. Naša 
najmodernejšia magnetická 
rezonančná tomografia (MRT) a 
viacvrstvové počítačové tomografické 
prístroje ponúkajú výsledky najvyššej 
kvality, pričom je to najšetrnejšie a 
najpohodlnejšie vybavenie dostupné na 
dnešnom trhu. Kvalifikovaní špecialisti 
spolupracujúci s ošetrujúcimi lekármi 
zabezpečujú individuálny dohľad nad 
pacientmi bez dlhých čakacích lehôt. V 
Centre rádiológie a nukleárnej 
medicíny súkromnej kliniky Wiener 
Privatklinik máte tú výhodu, že nájdete 
všetky bežné rádiologické vyšetrenia 
pod jednou strechou.

• RTG a ultrazvuk
• Nukleárna medicína
• PET/CT
• MRT

Centrum
rádiológie
a nukleárnej
medicíny

info@wpk.at
www.wpk.at



Keďže ide o modernú terapiu založenú 
na liečení funkčných porúch celej 
anatomickej stavby tela hodnotením 
pacienta holistickým prístupom, 
zameriava sa osteopatia skôr na príčiny 
než na symptómy konkrétnych 
ochorení. Váš ošetrujúci lekár určí 
najlepší prístup pre vašu pohodu a 
zdravie a ponúkne vám k dispozícii 
množstvo najkvalitnejších ošetrení.

V oblasti konzervatívnej spinálnej liečby, 
fyzikálnej terapie a rehabilitácie naše 
centrum ponúka široké spektrum 
kompetencií a služieb, ktoré je vo Viedni 
unikátom. Úľava od bolesti, opätovné 
získanie plnej pohyblivosti, obnovenie 
dokonalej funkčnosti tela po chorobe a 
operácii sú základnými prvkami pre 
opätovné dosiahnutie vysokej kvality 
života.

Centrum
osteopatickej
medicíny,
fyzikálnej terapie

info@wpk.at
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„Cieľom lekára by malo byť hľadanie 
zdravia. Každý môže nájsť choroby.“  
A. T. Still

Viceprezident Rakúskej 
lekárskej spoločnosti pre 
osteopatiu
Prim. Dr. Andreas 
Kainz



Aeromedicínske centrum (AMC) v 
súkromnej klinike Wiener Privatklinik 
je najdlhšie fungujúcou inštitúciou v 
Rakúsku, ktorá ponúka komplexné 
osvedčenia pre výkon aeromedicínskej 
medicíny, pričom všetky 
aeromedicínske skúšky sa vykonávajú 
na rovnakom mieste (celoštátny 
unikát).

Podľa EASA Part-FCL, rakúske 
spolkové ministerstvo dopravy, inovácií 
a technológií poverilo letecké centrum 
súkromnej kliniky Wiener Privatklinik 
vykonávaním všetkých vstupných a 
rozšírených skúšok pre získanie 
lekárskej triedy I, triedy II, triedy III a 
palubný personál.
Keďže všetci držitelia preukazu 
spôsobilosti leteckej dopravy (ATPL) 
alebo preukazu komerčného pilota 
(CPL) musia absolvovať vstupné testy v 
aeromedicínskom centre, 
zabezpečujeme, aby boli všetky 
vyšetrenia vykonané v čo najkratšom 
čase (zvyčajne jedno ráno).
Aeromedicínske centrum v súkromnej 
klinike Wiener Privatklinik je 
prevádzkované v spolupráci s 
rakúskym aeroklubom, takže piloti, 
ktorí sú členmi aeroklubu, majú nárok 
na viaceré výhody.

Ostatné ponúkané služby
• Dermatológia
• Endokrinológia
• Ušné, nosné a krčné (ENT)
• Gynekológia
• Interné lekárstvo
• Neurológia
• Neurochirurgia 
• Pediatria a chirurgia
• Plastická a rekonštrukčná chirurgia 
• Refrakčná chirurgia oka 
• Urológia

Aeromedicínske
centrum

info@wpk.at
www.wpk.at



„Cieľom súkromnej kliniky Wiener 
Privatklinik nie je len ponúknuť vám 
správnu liečbu, ale sa o vás aj dobre 
postarať: jednou z našich najvyšších 
priorít je previesť našich pacientov cez 
liečebný proces tým najpokojnejším, 
najdiskrétnejším a najpohodlnejším 
spôsobom. Štýlové, luxusné hotelové 
prostredie našej kliniky  je dokonalým 
receptom na dosiahnutie 
terapeutického úspechu a rýchleho 
zotavenia, všetky izby sú vybavené: 
telefónom, internetom, faxom, mini 
barom, rádiom, satelitnou TV (rôzne 
medzinárodné programy), 
bezpečnostnou schránkou a 
klimatizáciou.“

Neváhajte a vychutnajte si čerstvo 
pripravené menu založené na 
prvotriednych surovinách našej 
reštaurácie, ako aj úžasnú krásnu 
terasu, ktorá našu kliniku obklopuje. 

Okrem toho, ak je to potrebné, dietológ 
vám môže pomôcť s odporúčaniami 
ohľadom vašej stravy a výživy.
Medzi naše špičkové služby patria 
okrem iného aj tlmočenie, 
korešpondencia, doručovanie novín, 
kaderníctvo na izbe, 
manikúra/pedikúra a masáže.

Od nemocnice k
hotelovej
pohostinnosti

info@wpk.at
www.wpk.at

5* hviezdičiek



Pracovná
skupina pre vaše
zdravie!

info@wpk.at
www.wpk.at

Oddelenie marketingu a
medzinárodného obchodu

Mag. Ema Hafner, EMBA
Vedúca Oddelenia marketingu a 
medzinárodného obchodu
Centrála Viedeň
Anglicky, Rumunsky, Nemecky
hafner@wpk.at

Carina - Maria Faulhaber
Marketing a PR
Centrála Viedeň
Nemecky, Anglicky
+43 1 40 180 - 8701

Maximilian Graf
Marketing a PR
Centrála Viedeň
German, English
+43 1 40 180 - 7057

Mag. Sabine Makoschitz
Centrála Viedeň
Nemecky, Anglicky, Rusky
+43 1 40 180 - 7065

Andrey Cherviakov
Centrála Viedeň
Nemecky, Anglicky, Rusky
+43 1 40 180 - 4520

Daniela Tiribegea
Centrála Viedeň
Nemecky, Anglicky, Rumunsky

+43 1 40 180 - 8712

Mag. Tatjana Worster
Centrála Viedeň
Nemecky, Anglicky, Rusky
+43 1 40 180 - 7055

Letitia Salom
Rumunsko, kancelária v Bukurešti
Anglicky, Francúzsky, Rumunsky
+40 21 367 02 06
Primaverii 29, Bukurešť, 1.okres

Maricuța Iliea
Rumunsko, kancelária v Bukurešti
Anglicky, Rumunsky, Taliansky
+40 21 367 02 06
Primaverii 29, Bukurešť, 1.okres

Nicoleta Burnete
Rumunsko, kancelária Temešvár
Anglicky, Rumunsky, Taliansky
+40 74 886 81 85
Calea Timisoarei, 71 – vchod Giroc, 
Temešvár



2015 / 2016

+69%

2016 / 2017

+32%

2017 / 2018

+11%

2018 / 2019

+24%
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Excelentnosť v poskytovaní
lekárskych služieb
Trvalý nárast počtu medzinárodných 
pacientov za posledných 5 rokov:

Súkromná klinika Wiener 
Privatklinik v skratke
• Nachádza sa v srdci Viedenskej

univerzitnej nemocnice
• 150-ročná tradícia špičkovej

medicíny
• Viac ako 100 renomovaných

odborných lekárov
• 7 oddelení s celkovou kapacitou 145

lôžok
• 4 najmodernejšie operačné sály a

intenzívny monitoring
• Multidisciplinárne zdravotnícke

centrum s viac ako 30 odborníkmi
• Pooperačná fyzioterapia a

rehabilitácia
• Rádiologické centrum s PET-CT a

nukleárnou medicínou
• Ambulancia vrátane angiografie a 2

operačných sál pre jednodňovú
chirurgiu

• Ambulantná chemoterapia

Wiener Privatklinik GmbH
Pelikangasse 15, 1090 Viedeň
+43 40180-8700
info@wpk.at
www.wpk.at


