Bine ați venit pe site-ul nostru,
Suntem un cabinet specializat în medicină internă și medicină de familie. Cabinetul este
situat pe strada principală a orașului Laufach (regiunea Aschaffenburg/Hösbach) și beneficiază de
13 locuri de parcare gratuită pentru pacienți. Accesul și întreaga suprafață a cabinetului de aprox.
300 m² este în totalitate accesibil pentru persoanele cu dizabilități, dispunem de intrare cu rampă,
lift și de parcări speciale.
Oferim servicii de medicină de familie și acoperim întreg spectrul de medicină internă.
Cabinetul nostru deține contract cu Casa de asigurări Bayern (KVB) care asigură decontarea
gratuită a serviciilor prestate pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări de stat.
Medicii din acest cabinet sunt specialiști în medicină internă cu experiență clinică, în special
în diagnosticul și terapia bolilor cardiovasculare, metabolice, renale și gastro-intestinale.
De asemenea asigurăm tratamentul pe termen lung al pacienților geriatrici sau cu boli
cronice precum: boli cardiace, hipertensiune arterială, diabetul zaharat, boli pulmonare / renale /
hepatice / de tiroidă si boli oncologice, inclusiv terapia paliativă a pacienților cu forme avansate.

Printre serviciile decontate de casa de asigurări sunt:
- Consultanția medicală
- Electrocardiogramă
- Spirometrie (funcție pulmonară)
- Monitorizare Holter EKG (24 de ore cu sistem wireless)
- Monitorizare Holter a tensiunii arteriale (24 de ore)
- Ergometrie
- Ecografie de abdomen
- Ecografie de tiroidă
- Analize de laborator (sânge, urină, scaun si probe histologice)
- Analize de laborator cu rezultat imediat, efectuate în cabinet: test pentru identificarea sângerării în
scaun (Hemocult), test de Troponina T (marker cardiac), test de proteină C reactivă (CRP-marker
inflamator), analiză de urină, test rapid pentru detectarea streptococcului de tip A sau B și test de
detectarea timpului de protrombină (Quick/INR) pentru pacienții sub tratament cu anticoagulante
orale.
- Screening sau detectarea precoce a cancerului de piele, prostată și colon
- Vaccinări după schema de vaccinări naționale (recomandate și opționale) STIKO
- în cazuri individuale oferim vizitarea si tratamentul pacienților la domiciliu sau în cămine de
bătrâni

– Tratamente: medicamentoase, perfuzii, injecții intravenoase și intramusculare, puncții ecoghidate
ale lichidul ascitic (lichid în abdomen) sau pleureziei (lichid la plămân) în cadrul patologiilor
oncologice sau decompensării hidropice de tip hepatic sau cardiac.

Servicii uzuale care nu sunt acoperite de asigurarea de stat:
- Ecografie cardiacă (ecocardiografie transtoracică Doppler)
- Ecografie vasculară prin metoda Doppler si Duplex de vase periferice (artere și vene): pentru
diagnosticul vascular al membrelor inferioare (vascularizare, tromboză, insuficiență venoasă) și
diagnosticul vascular cervico-cerebral (Arteră carotidă și vertebrală)
- Indice gleznă-braț (IGB): BOSO ABI sistem, este o inovație pe piața tehnologiei măsurării
tensiunii arteriale periferice (pentru diagnosticul de arteriopatie cronică obliterantă a membrelor
inferioare și superioare) și pentru estimarea riscului unui potențial atac cerebral.
- Testări alergologice (Prick Test)
- Rectoscopie: examen care permite explorarea vizuală a pereților rectului.
Indicațiile rectoscopiei sunt numeroase: dureri anorectale, hemoroizi, sângerări rectale, tulburări ale
tranzitului intestinal, diagnosticul precoce al cancerului de rect.
- Osteodensitometrie: este investigația de măsurare a densității osoase prin care se poate pune
diagnosticul de osteoporoză. Osteodensitometria DEXA este modernă si folosește raze X. Se
recomandă tuturor femeilor dupa instalarea menopauzei. Și bărbații pot suferi de osteoporoza, în
special fumătorii și cei cu boli cronice sau aflați sub tratament cu cortizon.
Pentru programări sau informații ne puteți contacta la nr. de Tel.: 06093/9999020
Programul:

Luni:

între orele 08:00-12:00 și 15:00-18:00

Marti:
Miercuri:
Joi:
Vineri:

între orele 08:00-12:00 și 15:00-18:00
între orele 08:00-12:00
între orele 08:00-18:00
între orele 08:00 – 12:00

De asemenea oferim sprijin și consultanță pentru accesul și organizarea tratamentelor de specialitate
în privința efectuării demersurilor (traducere și programare) necesare pacienților cu dificultăți de
vorbire a limbii germane.
Doctor-medic (Universitatea de medicină Cluj Napoca) Adrian Danga (DE, RO, EN)
Konstantinos Kokkalas (DE, GR, EN)
Medici specialiști în medicină internă
Hauptstrasse 32 B
63846 Laufach

