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Clinica MediClin Robert Janker furnizează o a doua
opinie medicală pentru pacienţi, în căutarea unei evaluări
obiective ale opţiunilor disponibile de tratament. Vă rugăm
înaintaţi formularul nostru completat prin Email sau prin
fax +49 (0)228 / 5306-162. Veţi primi un răspuns în 48
de ore, inclusiv abordarea corespunzătoare de tratare şi o
estimare aproximativă a costului.
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Clinica MediClin Robert Janker este accesibilă în mod
egal pe autostrada A565 (ieşirea Bonn-Poppeldorf),
A 562 (ieşirea Bonn-Bad-Godesberg) sau cu tramvaiul (liniile 61 şi 62) şi cu autobuzul (liniile 612, 614
şi 630 pentru a ajunge). Este disponibilă parcarea
gratuită.

Hausdo

Înainte de a profita de asistenţa noastră medicală de ultimul tip, există nişte necesităţi formale de luat în considerare. În scopul de a vă furniza un răspuns rapid pentru preocuparea dumneavoastră, este util să aveţi cât mai multe
informaţii despre antecedentele dumneavoastră medicale,
tratamente anterioare, imagini şi nevoile dumneavoastră
speciale. Contactaţi Cordonatorul Executiv IPS la +49
(0)228 / 5306-161 sau prin Email. Puteţi de asemenea face
o cerere de trimitere online prin completarea formularului
de Trimitere Online. Cu condiţia ca medicii noştri să fi
căzut de acord asupra unui tratament, vă vom trimite o
estimare de cost detaliată bazată pe informaţiile disponibile. Dacă veniţi dintr-o ţară UE, puteţi cere asiguratorului
dumneavoastră să acopere costurile. Cetăţenii unei UE nu
au nevoie de viză pentru a intra în Republica Federală Germania. Dacă nu sunteţi cetăţean al unei ţări UE, vă rugăm
contactaţi Biroul Străin Federal German la +49 (0)3018 /
17 2000

www.robert-janker-klinik.de
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Servicii

Serviciile Internaţionale pentru Pacienţi (IPS)

Clinica MediClin Robert Janker
Bonn

Pasiunea noastră întruneşte nevoile dumneavoastră
Spital specializat pentru

n Radioterapie şi Radio-oncologie
n Îngrijire paliativă
n Radiologie şi Neuro-radiologie

Aranjamente de călătorie
Serviciile Internaţionale pentru Pacienţi (IPS) sunt partenerul dumneavoastră în toate problemele sau aranjamentele de călătorie. Vorbim fluent germana şi engleza
şi organizăm pachete de zbor (includ transport cu şofer)
oricând este necesar

MediClin integrat

Certified QM-System
DIN EN ISO 9001

Prevenire/Acut/Reabilitare/Îngrijire

Bun venit!

Centru de Excelenţă

Îngrijire paliativă

În fiecare an peste o mie de pacienţi vin la Clinica MediClin
Robert Janker pentru îngrijire medicală specializată care nu
este disponibilă prompt aproape de casă. Fie că locuiţi în
Germania sau în afară, Clinica MediClin Robert Janker este
alegerea corectă pentru dumneavoastră.

Clinica noastră oferă tratamente de Radioterapie şi Radiooncologie, Radiologie Stereotactică, Radio-chirurgie, Brahiterapie, Îngrijire Paliativă, Neuro-radiologie şi Radiologie.

Secţia de Îngrijire Paliativă a Clinicii MediClin Robert Janker
pune accentul pe calitatea vieţii pentru pacienţii noştri şi
optimizarea confortului lor.
Îngrijirea paliativă se concentrează pe reducerea severităţii
simptomelor bolii, mai degrabă decât pe străduinţa de a
opri, întârzia sau inversa progresul bolii însăşi sau furnizarea unui remediu. Abordarea tratamentului nostru de
îngrijire paliativă îmbunătăţeşte calitatea vieţii pacienţilor
şi familiilor lor confruntându-se cu problemele asociate cu
afecţiunea care ameninţă viaţa.

Asigurăm un spital modern şi specializat pentru Radioterapie,
Radio-oncologie, Îngrijire Paliativă, Neuro-radiologie şi Radiologie, unul dintre cele mai respectate centre de oncologie cu
o reputaţie transregională.
Spitalul este construit pe tradiţia noastră cu peste 70
de ani de experienţă pentru diagnosticarea şi tratarea
pacienţilor bolnavi de cancer. Fiind un Centru pentru Radioterapie de Mare Precizie, noi fixăm standarde de evaluare
în tratarea cancerului.
Serviciile Internaţionale pentru Pacienţi (IPS) fac tot posibilul pentru a se asigura că toate nevoile dumneavoastră
sunt întâmpinate. Personalul vă poate ajuta cu următoarele
servicii înainte, în timpul şi după vizita dumneavoastră:

n Întocmirea estimărilor de cost
n Colaborarea şi corespondenţa cu consulate,
ambasade şi alte autorităţi

n Planuri de călătorie (Pachete de zbor)
n Aranjamente pentru oaspeţii însoţitori: cazarea în 		
n
n

case de oaspeţi, hotel sau apartamente în apropiata
vecinătate a clinicii
Servicii de traducere
Coordonarea cerinţelor speciale de dietă (de exemplu pentru cerinţe cultural -religioase sau medicale)
cu serviciul nostru de catering pentru pacienţi

Radioterapie şi Radio-oncologie
În afară de chirurgie şi chimioterapie, radioterapia constituie unul dintre cei mai importanţi piloni în tratarea în
tratarea tulburărilor maligne legate de tumori. Radiaţia
distruge iniţial nucleul (alcătuirea genetică), făcând celule
incapabile să se dividă. Din moment ce mecanismele de
reparare în nucleul celulelor cancerigene este adesea
defectuos, ele reacţionează în mod special sensibil la
iradiere: celulele îşi suspendă creşterea sau mor una câte
una. Tumora regresează vizibil sau cel puţin nu mai creşte
– ca rezultat, tumora devine mai mică şi durerile legate de
tumoră se diminuează.
Radioterapie stereotactică şi Radio-chirurgie
Radioterapia stereotactică reprezintă o dezvoltare suplimentară a radioterapiei convenţionale. Avantajul său stă în
precizia cu care iradierea este direcţionată către ţesutul
vătămat. O doză foarte mare de radiaţie este concentrată
pe o zonă mică astfel încât acel ţesut anume (de exemplu
o metastază) poate fi tratat cu o acurateţe de precizie.
Brahiterapie
O formă eficientă a radioterapiei este tratamentul prin
intermediul brahiterapiei. Această tehnică este diferită de
metodele convenţionale de radioterapie prin faptul că sursa radiaţiei este plasată în interiorul sau în apropierea părţii
corpului care va fi iradiată. Radiaţia are efect pe o zonă
foarte limitată. De aceea expunerea la radiaţie a ţesutului
sănătos care este departe de sursa radiaţiei este redus în
mare măsură.

Radiologie şi Neuro-radiologie
Clinica MediClin Robert Janker este specializată în zona
Neuro-radiologiei şi Radiologiei. Clinica are un număr
mare de dispozitive medicale de ultimul tip pentru a
facilita diagnosticarea promptă şi sigură şi terapia. O
zonă principală de concentrare este terapia radiologică
şi neuroradiologică de intervenţie, detaliată. Acest lucru
cuprinde întregul spectru de tulburări vasculare congenitale şi dobândite, precum şi calmarea durerii minim invazivă,
locală.

