Ekskluzywna medycyna w zielonej i spokojnej dzielnicy Berlina!
Nasz oddział chorób wewnętrznych-onkologii i gastroenterologii (medycyna paliatywna i cukrzyca) w Park-Klinik
Weissensee (akademicki szpital kliniczny Charité) korzysta z wieloletniego doświadczenia w opiece medycznej nad
pacjentami z zagranicy wraz z członkami ich rodzin. Oferujemy usługi zarówno ambulatoryjne, jak i stacjonarne, zgodnie z najnowszymi standardami medycznymi. Nasi pacjenci są zakwaterowani w komfortowych pokojach z balkonem
z widokiem na otaczający park. Pacjenci mają dostęp do telewizji, radia i W-LAN przez całą dobę i mogą stworzyć
indywidualne menu. Na życzenie, członkowie rodziny lub osoby towarzyszące mogą mieszkać w tym samym lub w
sąsiednim pokoju. W bezpośrednim sąsiedztwie kliniki znajdują się międzynarodowe restauracje z menu specyficznym
dla danego kraju oraz 4-gwiazdkowy Hotel Living. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie park zachęca do joggingu
lub spacerów. Do centrum miasta łatwo można dojechać taksówką lub komunikacją miejską.
Możliwe są zarówno badania lekarskie, jak i wykrywanie i leczenie chorób rzadkich wszystkimi nowoczesnymi technologiami medycznymi uniwersyteckiego szpitala klinicznego. W przypadku skomplikowanych schorzeń wydajemy drugą
opinię interdyscyplinarną i planujemy dalsze leczenie u nas lub w kraju ojczystym. Dla naszych pacjentów dostępna
jest cała uniwersytecka sieć maksymalnej opieki naszego Szpitala Uniwersyteckiego, dzięki czemu wszystkie możliwe
choroby mogą być leczone we współpracy. Naszym pacjentom przez cały czas trwania leczenia towarzyszą certyfikowani tłumacze.
Pomagamy pacjentom w formalnościach wjazdowych, wyjaśniamy z wyprzedzeniem niezbędne usługi medyczne, w
tym kosztorys, a tym samym zapewniamy przejrzystość procedur jeszcze przed wjazdem do Berlina. Po zakończeniu
leczenia przeprowadzamy ostateczne rozmowy kwalifikacyjne, wręczamy pismo od lekarza w języku niemieckim lub
angielskim oraz zaświadczenie lekarskie, aby Pacjenci mogli bezproblemowo wrócić do kraju ojczystego.
W naszym oddziale pracuje pięciu wiodących lekarzy o różnej wiedzy specjalistycznej, m.in. interna, gastroenterologia,
onkologia, medycyna paliatywna, diabetologia, proktologia, hemostazeologia, poradnictwo genetyczne człowieka i
reumatologia. Ściśle współpracujemy z Kliniką Kardiologii i Reumatologii oferując kompleksowe postępowanie medyczne pełnej gamy chorób wewnętrznych. Z Naczelnym lekarzem jest prof. dr hab. Mathias Strowski, doświadczony
klinicysta, który jako główna osoba kontaktowa ma szeroki pogląd od ponad 13 lat na medycynę uniwersytecką Charité. Wielojęzyczny personel szpitala posługuje się językiem angielskim, francuskim, greckim, polskim i rosyjskim. Zawsze
staramy się, aby Państwa pobyt u nas był jak najkrótszy oraz przyjemny i czekamy na Państwa jako naszych Pacjentów
w naszym szpitalu o komfortowym charakterze hotelu w cichym i zielonym otoczeniu. Ciesz się najlepszym lekarstwem, jakie ma do zaoferowania nasza stolica Berlin.

Klinika Chorób Wewnętrznych - Gastroenterologia i Onkologia
tel. +49 (0)30 9628-3602, kam@park-klinik.com
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Oferujemy Państwu następujące badania i zabiegi narządowe:
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Przełyk, żołądek, dwunastnica (esophagogastroduodenoskopia, ÖGD)
Jelito grube, odbytnica i odbyt (kolonoskopia i proktoskopia)
Endoskopia kapsułkowa jelita cienkiego
Intestinoskopia w przypadku zmian jelita cienkiego (krwawienia, polipy)
Bronchoskopia (badanie płuc)
Drenaż opłucnej
Implantacja rurek żołądkowych do odżywiania przez ścianę brzucha abdominal
ERCP, PTCD dróg żółciowych i trzustki
Endoskopowe leczenie guzów łagodnych i złośliwych, w tym resekcja pełnej grubości (FTRD)
Eliminacja łagodnych lub złośliwych zwężeń i zwężeń w przewodzie pokarmowym za pomocą stentów,
drenażu, bougienage, poszerzenia balonem lub ablacji częstotliwościami radiowymi
Eliminacja przewlekłych krwawień za pomocą klipsów, zastrzyków, koagulacji plazmą argonową, PuraStat i implantacji stentów
Leczenie hemoroidów i szczelin odbytu
Leczenie żylaków (żylaków) przełyku
Diagnostyka endosonograficzna, w tym pobranie próbek narządów jamy brzusznej
Pomiar kwasu (pH-metria) złotym standardem w wykrywaniu choroby refluksowej
Pomiar ciśnienia w wysokiej rozdzielczości (manometria) przełyku
Test czynności płuc (spirometria, pomiar wymiany gazowej)
Tomografia komputerowa (spiralna CT), tomografia rezonansu magnetycznego (MRT) oraz badanie rentgenowskie całego przewodu pokarmowego
Stały lub czasowy drenaż wodobrzusza
Wspólne leczenie chorób z chirurgami w certyfikowanym ośrodku brzusznym
Przewlekłe zapalne choroby jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego)
Leczenie przewlekłych zaparć (zaparcia)
Kompleksowy przegląd stanu zdrowia
Choroby wątroby
Cukrzyca typu 1 i typu 2 (w tym terapia pompą i implantacja czujników glukozy pod skórę)
Leczenie otyłości i nadwagi
Leczenie czynnościowych chorob przewodu pokarmowego
Nietolerancja pokarmowa

We współpracy z Kliniką Kardiologii i Reumatologii:
EKG, echokardiografia, echokardiografia wysiłkowa, cardio-CT / cardio-MRI, badanie czynnościowe płuc, USG
stawów i badanie cewnikowe serca.

Ściśle współpracujemy z działami specjalistycznymi Park-Klinik Weißensee: chirurgii ogólnej i wisceralnej, ortopedycznej chirurgii urazowej, laryngologii, ginekologii, neurologii i chirurgii plastycznej.
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Onkologia i hematologia:
Oferujemy interdyscyplinarny zespół ekspertów złożony z onkologów, chirurgów, gastroenterologów, radiologów,
radioterapeutów i patologów. Oceniamy Twoje odkrycia, w tym próbki tkanek, i decydujemy o najlepszych możliwych
indywidualnych opcjach leczenia na konferencjach nowotworowych. Leczenie może odbywać się stacjonarnie w naszym szpitalu lub opcjonalnie może być koordynowane i towarzyszyć w Twoim kraju.
Spektrum interdyscyplinarnego leczenia guzów litych i hematologicznych obejmuje następujące nowotwory:•
gastrointestinal tract,
• przewód pokarmowy,
• płuca,
• nerka,
• tarczyca, gruczoły limfatyczne,
• układ krwiotwórczy i limfatyczny (chłoniak).
Oferujemy chemioterapię szpitalną, przeciwciała i immunoterapie, które są oparte na najnowszych standardach lub
indywidualnie zaprojektowane zgodnie z kompleksową analizą genetyczną raka. Koncepcje paliatywne pod kierunkiem
specjalistów medycyny paliatywnej są opracowywane przy zaangażowaniu wszystkich odpowiednich dyscyplin specjalistycznych i w razie potrzeby przez nas oferowane.

Kontrola stanu zdrowia
Sprawdź wszystko dookoła. Usługi obejmują: wywiad, badanie fizykalne, oznaczenie markerów nowotworowych,
ultrasonografię, gastroskopię, kolonoskopię, EKG, echokardiografię oraz w razie potrzeby dalsze badania m.in. B. TK
serca / rezonans magnetyczny serca.

Nasz zespół:
Zespół chorób wewnętrznych czeka na Państwa w naszym miejscu:

Prof. Dr. Mathias Z.
Strowski
IInternal Medicine,
Interna, gastroenterologia, proktologia,
diabetologia, lekowa
terapia nowotworów

Dr. Claudia Buchholz
Interna, gastroenterologia, medycyna
paliatywna

Dr. Konstantinos
Nodaros
Interna, hematologia,
onkologia, hemostazeologia

Dr. Katja Osten

Dr. Thomas Gregori

medycyna
wewnętrzna,
Gastroenterologia

medycyna
wewnętrzna,
Reumatologia
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