Cine suntem şi cum ajutăm:
Herz- und Diabeteszentrum NRW
Bad Oeynhausen
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Esenţialul redat prin cifre
Dragi cititori,
•

Clinica de specialitate pentru tratamentul bolilor cardiace, circulatorii și diabetului:

Stent sau bypass, cateter sau operaţie, cicatrizare sau amputare?

Cu un număr anual de 37.000 pacienţi, din care 14.700 aflaţi în tratament staţionar,

Pentru refacerea optimă, pacienţii cu boli cardiace, circulatorii şi

Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW) se numără printre

metabolice au nevoie de trei ajutoare majore:

instituţiile medicale de vârf din Europa.
1. Diagnosticul medical rapid şi corect.
•

Expertiza cerută:
Anual se fac peste 6.400 operaţii pe inimă şi 10.000 introduceri de catetere,

2. Un tratament rapid al bolii cu o terapie concepută în mod individual

din care 3.000 intervenţii, aproximativ 800 investigaţii electrofiziologice şi sunt

şi în conformitate cu cunoştinţele ştiinţifice actuale.

remediate peste 1.000 malformaţii cardiace congenitale.
3. O consiliere competentă şi o îngrijire medicală atentă, atât în timpul
•

Calitate şi experienţă:

internării în clinică cât şi după aceea, în strânsă corelare cu medicii

De la înfiinţarea HDZ NRW s-au efectuat cu succes peste 125.000 operaţii pe cord

care fac trimiterea.

deschis şi 270.000 examinări prin cateterism.
În HDZ NRW, prevalează procedurile moderne, minim invazive. Şi aces•

•

•

Centru specializat în transplantul cardiac:

ta este un motiv pentru care în fiecare an un număr de 37.000 pacienţi

Din 1989 în HDZ NRW au fost transplantate peste 2.200 inimi şi au fost implantate

Dr. Karin Overlack

ne acordă încrederea lor. Ei străbat uneori un drum lung pentru a fi

peste 3.400 `sisteme de suport cardiac şi inimi artificiale.

Administratorul HDZ NRW

consiliaţi şi trataţi de către specialiştii noştri.

Centru specializat în implanturi:

Indicatorii noştri de performanţă constituie dovada înaltei calităţi şi a

CCD RNW este unul dintre cele mai mari centre pentru stimulatoare cardiace şi

poziţiei de vârf, chiar şi la nivel internaţional, a Herz- und Diabeteszen-

defibrilatoare. Din gama aşa-numitelor dispozitive electronice fac parte o multi-

trum NRW. Un scurt extras al indicatorilor noştri poate fi consultat pe

tudine de aparate diferite.

pagina din stânga.

Distins:

Fie că veniţi la noi ca suferind de boli cardiace sau de diabet, cu sufe-

Între altele, ca și centru de excelență al Societății Europene de Hipertensiune

rinţe deosebite sau boli complexe, sau în calitate de părinte îngrijorat,

pentru diagnosticul și tratamentul hipertensiunii arteriale, unitate medicală speci-

care caută sfatul şi tratamentul pentru copilul său – ajungeţi la noi în

ală pentru adulții cu malformații congenitale ale inimii și recunoscut ca și unitate

Bad Oeynhausen, pe mâini foarte experimentate.

medicală de tratament a Societății Germane pentru Diabet (DDG).
Vă vom prezenta în paginile următoare cine suntem şi cum ajutăm. Vă
•

•

Omul în centrul atenției noastre:

stăm cu plăcere la dispoziţie, cu vorba şi fapta, în toate problemele

Peste 2.200 angajaţi se îngrijesc zilnic de sănătatea pacienţilor.

legate de sănătatea dumneavoastră.

Îngrijire medicală completă în centrul pentru diabet:

Vă dorește lecturare plăcută

În fiecare an, un număr de peste 2.500 persoane suferind de diabet beneficiază de

Dr. Karin Overlack

o îngrijire medicală completă, care include și toate bolile asociate.
•

Medicină de vârf pentru toată lumea:
Pacienţilor asiguraţi de către casele de asigurări de sănătate precum şi pacienţilor
privaţi li se oferă cea mai bună terapie şi îngrijire individuală posibilă. HDZ NRW
are în total la dispoziţie un număr de 500 paturi, din care aproximativ 100 pentru
terapie intensivă.

•

Infrastructură excelentă:
HDZ NRW oferă șase laboratoare de cateterism cardiac, un laborator de cateterism
cardiac infantil, o sală hibridă ultramodernă de operații, opt săli de operație, cele
mai moderne echipamente de diagnostic imagistic prin MRT și PET-CT, un laborator
de somnologie și de telemedicină, totul de ultimă generație.
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Herz- und Diabeteszentrum NRW

Pacienţii noştri apreciază în mod deosebit atmosfera plăcută de la noi.

Îngrijirea plină de solicitudine a pacienţilor noştri începe la noi încă de la primirea lor.

Bine aţi venit în Herz- und Diabeteszentrum NRW!
Cu un număr anual de 37.000 pacienţi, din care 14.700 aflaţi în

Sub egida HDZ NRW sunt reunite patru clinici, a căror servicii se com-

tratament staţionar, Herz- und Diabeteszentrum NRW este una dintre

pletează reciproc în mod optim pentru tratarea medicală holistică a

cele mai mari clinici din Germania pentru tratamentul bolilor cardiace,

bolilor cardiace, circulatorii şi de metabolism.

circulatorii şi diabetului.

senectuţii, beneficiază de cea mai bună terapie şi pentru bolile asocia-

ofertele clasice ale unei clinici, cum ar fi evenimente culturale și

te diabetului, cum ar fi bolile cardiace sau vasculare.

seminarii medic-pacienți. Acest concept terapeutic și de îngrijire a
adus multe laude şi o largă recunoaştere a HDZ NRW.

Conceptul tratamentului individual
Spre binele pacienţilor: Cercetarea şi tratamentul medical
Suntem ferm convinşi că: ştiinţa şi priceperea medicilor noştri şi a

sub acelaşi acoperiş

În clinica de chirurgie toracică și cardiovasculară se efectuează la cel

personalului nostru de îngrijire, un concept igienic excelent, precum

HDZ NRW este cunoscut la nivel internațional datorită calității excelen-

mai înalt nivel toate procedurile de chirurgie cardiacă. În clinica de

şi o atmosferă extrem de plăcută şi de prietenoasă, contribuie în mod

Din 1989, HDZ NRW este clinică universitară a Universității Ruhr din

te a tratamentului medical oferit și a numeroaselor colaborări în plan

cardiologie sunt diagnosticate şi tratate, în conformitate cu cele mai

hotărâtor la succesul tratamentului nostru. Din acest motiv, alături de

Bochum. Angajaţii noştri sunt implicaţi în mod activ în cercetare şi

medical și științific cu clinici și institute de renume. În Bad Oeynhausen

recente cuceriri ştiinţifice, toate bolile cardiace, circulatorii și

serviciile medicale excelente, acordăm o mare atenţie şi conceptului

predare. Prin aceasta, pacienţii noştri profită de cuceririle ştiinţifice pe

sunt trataţi pacienţii din întreaga lume.

vasculare.

nostru de îngrijire medicală, în cadrul căruia în centrul preocupărilor

care le dobândim noi, în calitate de clinică universitară cu un centru

Centrul de cardiologie infantilă/Centrul pentru malformaţii cardiace

se află întotdeauna pacientul cu nevoile sale individuale.

propriu de cercetare şi dezvoltare clinică, pentru îmbunătăţirea permanentă a posibilităţilor noastre de tratament.

congenitale asigură tratarea malformaţiilor cardiace congenitale ale

O componentă importantă a terapiei noastre o constituie și implicarea

Patru clinici conlucrează strâns pentru îngrijirea holistică a pacienţilor.

tuturor pacienților, de la copii născuţi prematur până la adulţi.

familiei și aparținătorilor.

Îngrijirea pacienților

În centrul pentru diabet, pacienţii de la vârsta copilăriei până la cea a

În plus, HDZ NRW are numeroase oferte, care merg dincolo de
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Bine aţi venit în Herz- und Diabeteszentrum NRW!
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Clinica de chirurgie toracică şi cardiovasculară

„Chirurgia cardiacă nu constituie pentru mine doar o profesie,
ci o chemare. Posibilitatea de a oferi celor suferinzi de
boli cardiace o viață mai bună, constituie cea mai importantă
răsplata a muncii mele - căreia mă dedic în fiecare zi cu cea mai
mare concentrare și grijă.”
Prof. Dr. med. Jan Gummert
Directorul clinicii de chirurgie toracică și
cardiovasculară

Datorită numărului mare de operaţii, chirurgii noştri au o mare rutină şi în cadrul intervenţiilor complexe.

Chirurgia cardiacă la cel mai înalt nivel

strâns cu medicul operator.

îl constituie implantarea de sisteme mecanice de susţinere a circulaţiei

În cadrul terapiei pacienţilor noştri urmărim o abordare holistică: Ală-

şi de inimi artificiale. În cadrul unui program propriu clinicii noastre,

Punctele noastre tari sunt:

Specialiști clinicii de chirurgie toracică și cardiovasculară

turi de tratamentul chirurgical de cel mai înalt nivel medical, la însănă-

referitor la inimile artificiale, lucrăm la dezvoltarea acestor aparate

•

Toate procedurile de chirurgie cardiacă

efectuează întreaga gama de proceduri chirurgicale din domeniul

toşire îşi aduce aportul şi echipa noastră care se ocupă de tratament şi

salvatoare. Într-un salon special amenajat, pacienților cu inimă artifici-

•

Operaţiile minimal invazive

chirurgiei cardiace. Prin aceasta clinica este un lider pe întreg teritoriul

fizioterapeuţii noştri. Suplimentar oferim pacienţilor noştri şi consiliere

ală li se acordă îngrijirile medicale optime de către specialiști noștri cu

•

Germaniei în domeniile chirurgiei valvelor cardiace, transplanturilor de

psihologică. Deoarece şi aparţinătorii sunt deseori foarte solicitaţi, la

experiență și personal de îngrijire special instruit.

inimă, implantărilor de inimi artificiale și stimulatoare cardiace / inter-

cerere, implicăm şi familia în terapii.

venții legate de defibrilatoarele cardiace/cardioverterele implantabile

•

Cele mai bune îngrijiri medicale pentru pacienţii cu transplant și inimă

diace. Ori de câte ori este posibil utilizăm tehnici operative menajante

artificială

cum ar fi procedee minimal invazive, care în mod clar solicită mai

Cu un număr de peste 6.400 intervenţii pe an, Clinica de chirurgie
toracică şi cardiovasculară se numără printre instituţiile medicale de

Pacienții cu transplant se află în cele mai bune mâini în clinica de

prim rang la nivel internaţional, în acest domeniu. Datorită numărului

Narcoza din timpul operaţiei se face de către anestezişti special pregă-

chirurgie toracica și cardiovasculară: Începând din 1989 chirurgii noștri

mare de operaţii, chirurgii noştri dispun de o mare rutină, chiar şi în

tiţi pentru anestezia în chirurgia cardiacă. Ei utilizează cele mai moder-

cardiovasculari au efectuat peste 2.200 transplanturi.

intervenţiile complexe. Această expertiză creează siguranţă – aceasta

ne şi menajante tehnici de narcoză şi în timpul operaţiei conlucrează

Un alt centru de greutate al clinicii noastre de chirurgie cardiacă

aduce un profit pacienţilor noştri în fiecare operaţie individuală.
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Transplanturi cardiace

Siguranţă prin rutină

(ICD). În fiecare an efectuăm un număr de peste 70 transplanturi car-

puţin pacienţii noştri.

Sistemele de susținere a activității inimii și
terapiile cu inimă artificială
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Clinica de cardiologie

„Cardiologia a făcut progrese foarte mari în beneficiul tuturor
pacienților.
Provocarea aflată în fața mea este de a trata pacienții‚
noștri cu cele mai eficiente și minim invazive tehnici de
diagnosticare și proceduri terapeutice,
pentru a atinge cea mai bună calitate a vieții
și cea mai mare speranță de viață.”
Prof. Dr. med. Dieter Horstkotte
Directorul clinicii de cardiologie

Şi echipa naţională de handbal are încredere în cardiologii sportivi ai Centrului de cardiologie şi diabet Renania de Nord-Westfalia.

Înaltă tehnologie pentru inimă

dăunătoare inimii (apneea centrală de somn) completează lista ofertei

cardiologie, intervenţiile pentru tratarea bolnavilor suferind de diabet

de diagnosticare.

merg mână în mână cu stabilizarea optimă a glicemiei şi tratamentul

Clinica de cardiologie se numără printre centrele internaţionale de

În cadrul terapiilor punem un mare accent pe metodele de tratament

medicamentos adjuvant.

diagnosticare și tratament al bolilor coronariene, a defectelor valvelor

menajante. Alături de cele şase laboratoare de cateterism cardiac

Pentru a asigura îngrijirea holistică a persoanelor suferind de diabet și

cardiace, insuficiențelor cardiace, cardiomiopatiilor, aritmiilor și afecți-

cu nivel scăzut de radiaţii X, în care se desfăşoară, ca rutină zilnică,

de boli cardiace lucrăm în strânsă cooperare cu centrul pentru diabet

unilor cardiace inflamatorii.

toate cateterismele obişnuite, este disponibilă şi o sală ultramodernă,

şi cu celelalte clinici şi institute ale noastre.

Îngrijirile medicale se acordă în policlinica noastră modernă sau în

hibridă de operaţii.

secțiile de cardiologie, care sunt dotate cu echipamente de ultimă
generație.

Cateterism cardiac

•

Electrofiziologie/laborator de somnologie

O inimă sănătoasă constituie o condiţie indispensabilă pentru a face

•

Angiologie interdisciplinară

•

Bolile cardiace coronariene

Terapie menajantă pentru inimă şi vase

ceduri de diagnostic și terapeutice.

Orice intervenție la nivelul valvelor cardiace precum și înlocuirea unei

sport. Clinica de cardiologie se numără printre instituțiile de prim rang

Alături de metodele clasice de diagnostic, punem accentul și pe proce-

valve cardiace este posibilă în clinica de cardiologie fără o operație

din Germania în domeniul consilierii și îngrijirii cardiologice a sportivi-

deele moderne imagistice, neinvazive, ca de exemplu ecocardiografia

majoră. Deseori bolnavii de diabet sunt afectaţi şi de boli cardiace,

lor din toate clasele de performanță.

3D. Cel mai mare laborator de somnologie din Germania, centrat pe

circulatorii şi ale vaselor. Un alt punct forte al cinicii îl reprezintă

Chiar și sportivii de top sunt consiliați de către cardiologii noștri experi-

cardiologie, pentru diagnosticarea tulburărilor de respirație în somn,

asigurarea unei terapii optime pentru aceşti pacienţi. În clinica de

mentați, de exemplu, echipa națională de handbal sau
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Punctele noastre tari sunt:
•

Cu o inimă sănătoasă spre performanţe sportive

În sensul unui tratament holistic, oferim toată gama existentă de pro-

echipa națională germană de decatlon.

(Unitate certificată de primire a urgențelor cardiace/
Chest-Pain-Unit CPU)
•

Angiologie, pneumologie și terapie intensivă
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Centru de cardiologie pediatrică/Centru pentru malformații cardiace congenitale

„Împreună cu echipa noastră facem totul
pentru a facilita copiilor şi adulţilor
cu malformaţii cardiace congenitale
o mai bună perspectivă de viaţă.”
Prof. Dr. med. Deniz Kececioglu (dreapta)
și Dr. Eugen Sandica, directorii
Centrului pentru malformaţii cardiace congenitale

Convingerea noastră: Un mediu armonios stimulează o vindecare rapidă.

Succesul maxim al îngrijirilor medicale pentru pacienţii

Un alt centru de greutate al competenţelor noastre îl reprezintă inter-

cateterism pentru diagnosticare până la intervenţii de cateterism la

vențiile la nivelul valvelor cardiace, domeniu în care experţii noştri au

copii nou născuţi şi la cei născuţi prematur.

Centrului pentru malformaţii cardiace congenitale face parte din cate-

obţinut rezultate excelente la nivel mondial.

goria clinicilor de prim rang la nivel internaţional în domeniul tratării

Marea experienţă a centrului este dovedită de cele aproximativ 500 de

copiilor şi tinerilor care suferă de malformaţii cardiace congenitale şi

intervenţii de cateterism cardiac şi cele peste 400 operaţii efectuate

este un centru certificat pentru tratarea adulţilor cu malformaţii cardi-

anual.

ace congenitale (AMCC). Conceptul nostru terapeutic se bazează atât
pe excelenţa medicală, cât şi pe o îngrijire deosebit de amabilă şi

Tratament menajant şi pentru cei mici

empatică.

Ne bazăm pe familie
Copiii au nevoie de o persoană de încredere, de aceea un important
factor al reuşitei demersului terapeutic îl reprezintă pentru noi o cola-

Punctele noastre tari sunt:

borare strânsa şi comprehensivă cu părinţii sau aparţinătorii apropiaţi

•

Tratamentul chirurgical al
tuturor malformațiilor cardiace congenitale

ai micilor noştri pacienţi.

În centrul nostru sunt tratate toate tipurile de malformaţii cardiace

Cardiologii infantili ai centrului de cardiologie infantilă au o mare

Din acest motiv în clinica noastră pentru copii, luminoasă şi prietenoa-

•

Cardiologie infantilă intervenţională

congenitale le copiilor, tinerilor şi adulţilor prin utilizarea celor mai

expertiză în terapia prin cateterism cardiac.

să, sunt disponibile multe camere în care părinţii pot înnopta împreu-

•

Suport cardiac la copii

moderne metode. Printre acestea se numără, alături de tratamen-

Într-un laborator de cateterism cardiac special amenajat pentru

nă cu copiii lor.

	și tineri

tul medicamentos, procedurile menajante de cateterism, precum şi

tratamentul sugarilor şi copiilor mici, specialiştii noştri cu experienţă

Pentru această îngrijire individuală a micilor noştri pacienţi ne-a fost

•

operaţiile pe cord deschis. Pentru aceasta conlucrează strâns o echipă

corectează malformaţiile congenitale într-un mod minim invaziv.

acordat însemnul de calitate „Excelent pentru copii”.

special pregătită de cardiologi infantili şi chirurgi.

Spectrul de servicii acoperă întregul domeniul de la investigaţiile prin
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Transplanturi cardiace
(copii și adulți cu malformații congenitale)
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Centrul de diabet

„Tot mai mulți oameni suferă de diabet
și bolile asociate acestuia. Prin munca noastră
dorim să-i ajutăm pe acești oameni
în drumul lor spre o viață activă și împlinită,
în pofida bolii lor.”
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Diethelm Tschöpe
Directorul centrului de diabet

Pe baza diagnosticelor fundamentate şi a vastei noastre experienţe elaborăm pentru fiecare pacient un plan
terapeutic individual.

Terapii individualizate:
Cel mai bun tratament posibil pentru fiecare pacient

diagnosticare, de exemplu pentru clarificarea bolilor endocrine sau

Cea mai bună îngrijie a plăgilor persoanelor suferind de diabet

gastroenterologice.

Punctele noastre tari sunt:
Tratamentul tuturor tipurilor de diabet

Pe baza rezultatelor diagnosticului elaborăm pentru fiecare pacient o

Persoanele bolnave de diabet suferă deseori de plăgi care se vindecă

•

Scopul suprem al centrului pentru diabet este de a permite oamenilor

terapie adecvată tabloului său clinic. În acest scop conlucrăm strâns cu

foarte greu. Problema este amplificată prin aceea că, datorită unei

	și bolilor asociate acestuia

suferind de o boală diabetică să aibă cel mai ridicat nivel posibil al

clinicile de cardiologie şi cu institutele centrului nostru.

sensibilităţi reduse la durere, remarcă rănile deschise doar într-un

•

stadiu ulterior.

	și diabetului

În ceea ce priveşte vindecarea plăgilor, specialiştii noştri sunt de aceea

•

Vindecarea plăgilor

preocupaţi de o diagnosticare din timp şi acordarea îngrijirilor medica-

•

Endocrinologie/Gastroenterologie

calităţii vieţii lor. În instituţia noastră specializată, deţinătoarea unor
certificări multiple, tratăm anual un număr de 2.500 pacienţi, de la cei

Independenţă pentru mai multă bucurie de a trăi

tineri la cei bătrâni, suferind de orice fel de tip de diabet.
O mare provocare pentru noi o reprezintă tratarea oamenilor care,

Un rol important pentru rezultatul optim al tratamentului îl joacă şi

le adecvate problemelor picioarelor cauzate de diabet.

alături de diabet, suferă şi de alte boli. HDZ NRW reprezintă unul

abordarea de către pacient a modului său de viaţă şi de nutriţie. Dăm

Specialiştii noştri în plăgi obţin rezultate terapeutice excelente, în

dintre cele mai importante centre din Germania, în special în tratarea

sfaturi pacienţilor noştri în legătură cu modificarea programului de

special în întreţinerea membrelor precum şi în stimularea procesului

diabeticilor suferind de afecţiuni cardiace şi vasculare.

viaţă.

de vindecare a plăgilor cronice.

Pentru a putea acorda ajutor acestor pacienţi, echipa noastră de spe-

Prin aceasta ei învaţă să-şi abordeze boala, iar bucuria lor de a trăi

cialişti cu o vastă experienţă, îşi alocă mult timp pentru un diagnostic

creşte. Suplimentar, vă sunt oricând alături un psiholog, podologi şi

cuprinzător. În acest scop sunt disponibile metodele moderne de

ortopezi.
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Tratamentul integrat al bolilor cardiace
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Cea mai bună îngrijire medicală pentru pacienţii noştri
Trei întrebări adresate domnului Thomas Hanke,
șeful serviciului de îngrijiri medicale al HDZ NRW.

Conceptul nostru terapeutic implică întotdeauna
și un mediu plăcut.
Un spital delicios

Domnule Hanke, cum aţi descrie activitatea serviciului de îngrijiri
medicale?

Calitatea mâncării joacă un rol important în

Thomas Hanke: Personalul de îngrijiri medicale al HDZ NRW con-

însănătoşirea rapidă a pacienţilor noştri.

stituie primele persoane de contact în lămurirea tuturor aspec-

De aceea, încă de la internarea dumneavoastră

telor pentru pacienții noștri care deseori sunt grav bolnavi. Prin

se stabileşte un regim alimentar. În acest fel

aceasta purtăm o mare răspundere pentru bunăstarea lor, care

puteţi savura, fără griji, mâncăruri gustoase şi

pentru noi constituie întotdeauna prioritatea supremă. Răspun-

sănătoase.

dem acestei cerinţe printr-un grad ridicat de dedicare personală

Bucătarii noştri depun în permanenţă o mare

şi angajament față de pacienţii noştri.

pasiune pentru ca mâncărurile, care sunt
adecvate pentru dumneavoastră, să vă şi
placă şi ca prin aceasta ele să susţină însănătoşirea.

Locul unde să vă simţiţi bine
Îngrijirea ca punct central
Toate camerele din HDZ NRW se remarcă
Apropierea umană şi competenţa profesională: Acesta este crezul

printr-o dotare modernă şi un confort ridicat.

după care trăim şi muncim la HDZ NRW. Facem tot posibilul ca şederea
micilor şi marilor noştri pacienţi să fie cât mai plăcută şi îi îngrijim cu

Suplimentar oferim pacienţilor noştri şi serThomas Hanke, şeful serviciului de îngrijiri medicale al HDZ NRW

vicii care merg dincolo de confortul standard

toată grija şi atenţia.

dintr-o clinică.

Aceasta este preocuparea celor peste 700 angajaţi ai serviciului de

Care sunt cele mai importante elemente fundamentale ale îngri-

Pacienţilor deosebit de pretenţioşi le oferim

îngrijiri. La noi, îngrijirea medicală este în concordanţă cu medicina

jirii medicale?

saloane cu un singur pat cu o ambianţă plină

modernă de înaltă performanţă şi prin aceasta garantăm tratamentul

Îngrijirea în HDZ NRW este adaptată întotdeauna necesităţilor

de stil şi atmosferă de hotel.

medical de cea mai bună calitate.

individuale ale pacienţilor. Nu există un concept de îngrijire di-

Vă sfătuim cu plăcere personal în legătură cu

Omul cu nevoile, sentimentele şi gândurile sale individuale, se află

nainte elaborat. Din acest motiv cooperarea intensă cu pacientul

serviciile noastre opţionale şi cele suplimen-

de aceea în centrul atenţiei personalului de îngrijire. Pentru aceasta

şi aparţinătorii lui constituie un pilon important al activității de

tare.

personalul nostru cooperează strâns şi cu persoanele de încredere ale

îngrijire.

pacienţilor.
Care sunt cele trei cuvinte cheie care caracterizează echipa de îngrijiri
Cazare confortabilă pentru toţi pacienţii

medicale a HDZ NRW?
Diversitate, angajament şi înaltă competenţă.

Şi mediul şi cazarea îşi aduc contribuţia la însănătoşire: Din acest motiv

Diversitatea: În clinicile, institutele, saloanele, departamentele

HDZ NRW îşi întâmpină pacienţii într-o zonă de primire luminoasă

funcţionale şi unităţile de primire ale HDZ NRW lucrează un

şi prietenoasă. În secții sunt disponibile camere confortabile, cu un

număr de peste 1.200 persoane, personal de îngrijire, personal

singur pat şi cu două paturi.

medical calificat şi asistenţi medicali şi personal tehnic.

Pentru ca mama şi tatăl să poată fi în apropierea copilului lor, pe dura-

Angajamentul: Pentru a face cât mai plăcută perioada de inter-

ta internării în instituţia noastră, la cerere, părinţii sunt cazaţi

nare a pacienților noştri, personalul nostru de îngrijire merge

Multe unităţi ale HDZ NRW îşi aduc contribuţia în a face mai uşoară

La cerere, pentru pacienţii noştri este disponibilă şi o gamă variată de

împreună cu copilul. În mod alternativ ei pot înnopta la puţine minute

uneori şi pe căi neobişnuite şi se angajează cu multă dăruire în

şederea în clinică: Un serviciu propriu de transbordare aduce pacienţii

ziare şi reviste.

de mers pe jos, în casa pentru părinţi Ronald McDonald. În această

îndeplinirea dorinţelor pacienţilor. Înalta competenţă: Experienţa

direct în clinică. Serviciul nostru de recepţie, secretariatele clinicii şi

„casă pe timp limitat” aparţinătorilor nu li se asigură doar cazarea

îndelungată în îngrijirea pacienţilor suferinzi de boli cardiace,

serviciul nostru social ajută în continuare în toate problemele legate

Vasta ofertă de servicii a HDZ NRW este întregită prin expoziţii şi eve-

într-un apartament propriu, ci au şi posibilitatea să facă schimb de

circulatorii şi diabet, împreună cu vasta pregătire, perfecţionare

de şederea şi refacerea pacienţilor.

nimente culturale alternante, un restaurant cu autoservire, o capelă

experienţă cu familiile celorlalţi copii suferind de boli cardiace.

şi specializare profesională constituie o garanţie pentru dezvol-

Spaţiile de luat masa, de odihnă şi destindere, dotate corespunzător

ca „loc de reculegere” precum şi un salon de coafură, cosmetică şi

tarea pe mai departe a calităţii îngrijirilor medicale furnizate de

,sunt deschise tuturor pacienţilor şi vizitatorilor. Împrejurimile de o

pedichiură.

către noi.

mare frumuseţe invită la şedere şi plimbări prelungite.

14

Servicii pentru bunăstarea pacienţilor

„Doamnele noastre verzi” se ocupă benevol de pacienţi, îi ajută cu
mici cumpărături sau informaţii în legătură cu biblioteca pacienţilor.
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Conceptul nostru de terapie holistică
Trei întrebări adresate Prof. Dr. med. Jan Gummert,
director medical al HDZ NRW

Cea mai bună îngrijire pentru corp şi suflet: HDZ NRW
urmărește o abordare holistică.
Sănătate prin mişcare

Domnule Prof. Gummet, ce conferă un caracter atât de special
medicinii şi

Fizioterapeuţii experimentaţi pregătesc

îngrijirilor medicale în HDZ NRW?

pacienţii cu boli cardiace pentru operaţii

Prof. Gummert: Ne aflăm în permanență într-un strâns contact

şi ajută la mobilizarea postoperatorie.

cu pacienții noștri, aparținătorii și
tot personalul de specialitate implicat. Aceasta necesită o mare

Pentru pacienții noștri suferind de diabet,

capacitate de

kinetoterapia pe care o aplicăm la HDZ NRW,

empatie şi calificare profesională, în urma căreia profită

conform celor mai moderne metode fiziotera-

toate părţile implicate. Îngrijim zilnic cei mai diferiţi oameni,

peutice, constituie un element fundamental

de la noi născuţi la persoane de

pentru o mai bună calitate a vieţii.

vârstă înaintată.

Crearea unei forţe noi
Îngrijirea ca punct central
Punem la inimă, ceea ce va merge la inimă!
Apropierea umană şi competenţa profesională: Acesta este crezul

Conversaţiile pot ajuta în depăşirea unei

după care trăim şi muncim la HDZ NRW. Facem tot posibilul ca şederea

situaţii grele de viaţă.

micilor şi marilor noştri pacienţi să fie cât mai plăcută şi îi îngrijim cu

Directorul medical Prof. Dr. med. Jan Gummert

toată grija şi atenţia.

este răspunzător pentru înalta calitate a actului medical la HDZ NRW.

Oferta de consiliere psihologică este valabilă

Aceasta este preocuparea celor peste 700 angajaţi ai serviciului de

pentru toți pacienții din clinicile noastre și

îngrijiri. La noi, îngrijirea medicală este în concordanţă cu medicina

pentru aparținătorii lor.

modernă de înaltă performanţă şi prin aceasta garantăm tratamentul
medical de cea mai bună calitate tratamentul medical de cea mai bună

Există o strategie pentru cea mai bună îngrijire Privim foarte

În funcţie de situaţie pot fi programate

calitate.

exact pacientul, de unde provine el? Care sunt condiţiile lui de

discuţii individuale, în pereche, cu părinţii sau

Omul cu nevoile, sentimentele şi gândurile sale individuale, se află

viaţă? Pe această bază întocmim un plan terapeutic şi de îngrijire

cu familia.

de aceea în centrul atenţiei personalului de îngrijire. Pentru aceasta

personalizat, valabil pe durata internării pacientului: De ce are

personalul nostru cooperează strâns şi cu persoanele de încredere ale

nevoie pacientul? Ce trebuie să avem în vedere, în mod special?

pacienţilor.

Care-i sunt dorinţele? În acest concept individual intră nivelul ac-

Adresaţi-vă nouă!

tual de cunoaștere a bolii, toată experienţa noastră şi cooperarea
Cazare confortabilă pentru toţi pacienţii

interdisciplinară.

Şi mediul şi cazarea îşi aduc contribuţia la însănătoşire: Din acest motiv

De ce vin pacienţii la dumneavoastră în Bad Oeynhausen?

HDZ NRW îşi întâmpină pacienţii într-o zonă de primire luminoasă

Deoarece vor să fie trataţi foarte bine. Această siguranță le-o dă

şi prietenoasă. În secții sunt disponibile camere confortabile, cu un

o instituţie în care se lucrează cu o mare rutină şi amabilitate,

singur pat şi cu două paturi.

dar înainte de toate, se lucrează după înalte standarde calitative.

Pentru ca mama şi tatăl să poată fi în apropierea copilului lor, pe

Competenţa în medicină şi cercetare, orientarea spre calitate,

În timpul şederii lor în HDZ NRW, pacienţii noştri sunt în permanenţă

Suplimentar faţă de acestea, în fiecare clinică a Centrului de cardi-

durata internării în instituţia noastră, la cerere, părinţii sunt cazaţi îm-

standarde de igienă de cel mai înalt nivel, şi procedee terapeutice

evaluaţi din punct de vedere fiziologic, indiferent dacă urmează sau nu

ologie şi diabet, oferim la cerere pacienţilor noştri şi familiilor lor

preună cu copilul. În mod alternativ ei pot înnopta la puţine minute de

moderne, minim invazive, constituie marca comercială a centru-

o intervenţie chirurgicală. Facem totul pentru ca pacienţii noştri să-şi

consiliere pastorală şi psihologică, precum şi sprijin moral. Consilierea

mers pe jos, în casa pentru părinţi Ronald McDonald. În această „casă

lui de cardiologie şi diabet, pe care pacienţii noştri se pot baza în

recapete cât mai curând posibil întreaga capacitate de mişcare.

din partea preoţilor noştri şi psihologilor experimentaţi poate oferi un

pe timp limitat” aparţinătorilor nu li se asigură doar cazarea într-un

permanenţă.

Terapeuţii noştri întocmesc planuri individuale, asistă antrenamentul şi

ajutor important în abordarea bolii. În cadrul discuţiilor sunt abordate

apartament propriu, ci au şi posibilitatea să facă schimb de experienţă

cad de acord cu medicii, printr-o strânsă conlucrare, asupra tratamen-

în comun temerile şi se transmite încredere.

cu familiile celorlalţi copii suferind de boli cardiace.

tului efectiv. În cadrul tuturor procedeelor de mobilizare este foarte

Fără frică într-un viitor sănătos

limitei lui de efort şi să poată adopta şi dezvolta aceste deprinderi în
etapa de recuperare care urmează sau în viaţa de zi cu zi.

important pentru noi ca fiecare pacient să devină conştient asupra
16
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Institutele HDZ NRW
Competenţa concentrată în acelaşi loc
noastre descentralizate”, părţi importante ale puzzle-ului care asigură
Marele obiectiv al Centrului de cardiologie şi diabet RNW îl reprezintă

cea mai bună însănătoşire a pacienţilor noştri.

îmbunătăţirea considerabilă împreună cu pacienţii suferind de inimă

Conceptul de succes al institutelor noastre: Drum scurt spre pacient,

şi a celor suferind de diabet a calităţii vieţii lor. Alături de competenţe

schimb interdisciplinar intens de informaţii şi cercetare continuă pen-

medicale, o cazare plăcută împreună cu servicii excelente, îngrijire

tru a putea utiliza metode noi şi mai bune, toate acestea fiind puse în

plină de solicitudine şi oferte cuprinzătoare de servicii post internare

slujba bunăstării pacienţilor.

şi de recuperare constituie prestaţiile institutelor noastre şi „serviciilor

Institutul de anesteziologie
Efectuarea narcozei la pacienţii suferind de inimă reprezintă o provocare majoră pentru medicul care o face. Toți anesteziştii din instituţia
noastră s-au specializat şi în anestezia cardiologică după pregătirea lor
în domeniul anesteziei generale.
În HDZ NRW sunt utilizate doar tehnici de narcoză care corespund celui mai actual nivel al cunoaşterii. Aceasta garantează o narcoză cât se
poate de menajantă a pacientului. Pentru îngrijirea medicală optimă a
pacientului, anesteziştii conlucrează strâns cu medicul operator şi prin
intermediul sistemelor de monitorizare supraveghează toate funcţiile
vitale pe durata întregii operaţii.
Institutul de anesteziologie, prin conducătorul său, Prof. Dr. Uwe
Schirmer (în stânga imaginii), aşează, atât la nivel federal cât şi la nivel

Îngrijirea medicală clinică de vârf la domiciliu – IFAT (Institutul de telemedicină aplicată) face posibil acest lucru.

internaţional, jaloanele creşterii continue a siguranţei pentru pacienţi,
în timpul operaţiilor de inimă. Perfecţionarea medicilor în HDZ NRW
este intens solicitată şi de către alte clinici.

Institutul pentru Radiologie, Medicină Nucleară

Institutul de telemedicină aplicată (IFAT)

şi Imagistică Moleculară
Institutul de Telemedicina Aplicată (IFAT) acordă asistență medicală la
Sub conducerea Prof. Dr. med. Wolfgang Burchert (stânga) s-a dezvol-

domiciliul pacienților cu boli cardiace cronice, astfel încât, și în acest

tat în mod consecvent Institutul de Radiologie, Medicină Nucleară şi

caz, de exemplu, după externarea pacienților sau după diagnosticul

Imagistică Moleculară.

inițial, aceștia să beneficieze de o înaltă siguranță a îngrijirilor medica-

Acest institut sprijină astăzi nu doar HDZ NRW, ci îşi pune la dispoziţie

le. Telemedicina face posibilă o monitorizare fundamentată medical a

expertiza sa şi altor clinici. Un centru de greutate important al muncii

celor mai importante informaţii de sănătate ale pacientului, indepen-

şi cercetării acestuia îl reprezintă reducerea acţiunii radiaţiilor ionizan-

dent de locul în care acesta se află, şi prin aceasta îi conferă pacientu-

te a aparaturii medicale mari asupra pacienţilor şi personalului.

lui mai multă siguranţă şi o calitate sporită a vieţii.

Institutul lucrează cu cele mai moderne metode de investigaţie

În funcție de tabloul clinic individual, IFAT oferă pacienților diferite

(SPECT-CT, PET-CT, RMN), luând în considerare standardele internaţio-

programe de îngrijiri medicale. În acest mod se poate verifica medical

nale.

EKG-ul sau parametrii de coagulare ai pacientului aflat acasă.

O echipă interdisciplinară de medici aduce în permanenţă la cel mai

Alte programe ajută pacienții în relația lor zilnică cu riscurile generate

înalt nivel calitativ serviciile medicale specializate, atât în diagnostica-

de boala lor și la aplicarea unui stil de viață sănătos.

rea pacienţilor internaţi cu boli cardiace sau boli metabolice, cât şi a
celor trataţi ambulatoriu, de exemplu în cazul procedurilor de medicină nucleară pentru tratarea tumorilor sau bolilor glandei tiroide.
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Institutele HDZ NRW
Serviciul universitar pentru donarea de sânge OWL
Serviciul universitar pentru donarea de sânge OWL din cadrul Institutului pentru Medicină de Laborator şi Transfuzii este responsabil
pentru obţinerea produselor de sânge care sunt puse la dispoziţie
pentru operaţiile pe inimă din HDZ NRW şi de asemenea sunt puse şi
la dispoziţia altor spitale.
În serviciul pentru donarea de sânge al HDZ NRW, un număr de aproximativ 31.000 oameni donează anual, în mod regulat, sânge, plasmă
sanguină şi plachete sanguine (trombocite). În anul 2015 s-au produs
aproximativ 67.000 concentrate de globule roşii (eritrocite), aproximativ 90.000 preparate de plasmă sanguină şi aproximativ 11.000
concentrate de plachete sanguine (trombocite).
Pentru a se achita de această sarcină, angajaţii centrului universitar
de donaţii de sânge OWL sunt în permanenţă în căutare de voluntari
care doresc să ajute prin donaţia lor de sânge. Prin intermediul unei
astfel de donaţii se pot compensa pierderile de sânge, de exemplu ale
victimelor unui accident, sau cele care apar în decursul unei operaţii şi
prin aceasta se poate salva viaţa persoanelor în cauză.
Suplimentar, donaţiile de sânge reprezintă totodată şi fundamentul
important al medicamentelor şi aplicaţiilor medicale.

Igiena
Analiza calităţii pentru CCD RNW şi multe alte instituţii.
Bolnavii sau cei operaţi de curând sunt deosebit de sensibili la agenţii
bacterieni şi alte influenţe externe care periclitează sănătatea. Din
acest motiv igiena şi curăţenia constituie una dintre cele mai importante obligaţii în orice spital. În acest scop, în HDZ NRW există din
totdeauna o echipă proprie de igienă.
Măsurile privind igiena din HDZ NRW depăşesc cu mult directivele
naţionale şi recomandările Institutului Robert Koch (IRK): Examene detaliate la internarea pacienţilor şi metode inovative, cum ar fi
diagnosticul molecular al agenţilor patogeni şi spectrometria de masă,
Institutul pentru medicină de laborator şi transfuzii

rezultatele fără echivoc ale analizelor. Între cele aproape 6,6 milioane

contribuie, de exemplu, şi la combaterea agenţilor patogeni rezistenți.

de determinări făcute anual se regăsesc un număr mare de determi-

Alte două măsuri aduc pacienţilor noştri o garanţie suplimentară:

Institutul aflat sub conducerea Prof. Dr. med. Cornelius Knabbe

nări din domeniul biologiei moleculare pentru diagnostic genetic şi

Pe de-o parte documentarea standardizată, completă şi neîntreruptă a

(dreapta sus în imagine) este structurat în departamentul de medicină

pentru determinarea agenţilor patogeni. În medie, o analiză de labo-

igienei în HDZ NRW. Pe de altă parte în HDZ NRW se aplică un concept

de laborator şi în cel de transfuzii. Departamentul pentru medicina de

rator pentru un pacient conduce de fapt la aproximativ 13 rezultate de

special de instruire în domeniul igienei, special conceput pentru clinica

laborator oferă atât HDZ NRW, cât şi altor spitale din regiune, inves-

analiză.

noastră, şi anume: În cadrul măsurilor de perfecţionare regulate, toţi

tigaţii ample de laborator în domeniul chimiei clinice, hematologiei,

Pentru a garanta un flux de informaţii eficient şi în multe cazuri salva-

angajaţii sunt sensibilizaţi nu doar pentru a menţine un standard de

imunologiei, microbiologiei, endocrinologiei şi biologiei moleculare.

tor, laboratorul central lucrează non-stop.

calitate ridicat în legătură cu aceasta, ci să-l depăşească cu mult.

Medicii şi angajaţii utilizează un număr de peste 500 metode diferite,
pentru a pune la dispoziţie cât mai rapid posibil
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Siguranţă în regiune
Farmacia
Nu doar cele patru clinici ale HDZ NRW, ci şi un număr de 20 de alte
spitale şi instituţii medicale acordă încrederea lor capacităţii farmaciei
centrale. Pe suprafaţa de peste 1.000 metri pătraţi a farmaciei centrale
se desfăşoară în permanenţă o activitate intensă.
În depozitul principal al farmaciei sunt disponibile în permanență un
număr de aproximativ 75.000 cutii de medicamente. Un număr de 1,2
milioane de cutii de medicamente sunt eliberate „la timp” de către
farmacie datorită serviciului central bine organizat al acesteia, care
asigură că pacientul corect să primească medicamentul corect, în doza
corectă, în forma corectă a medicamentului, la momentul corect, fiind
corect informat și documentat.
În plus, farmacia centrală are o nouă divizie de producție pentru producerea de medicamente sterile după cel mai modern standard.
În luna iunie 2008, farmacia a primit certificarea în conformitate cu
DIN EN ISO 9001:2000. În anul 2014 s-a încheiat cu succes cea de a
doua recertificare în conformitate cu DIN EN ISO 9001:2008.

Ajutor interuman: Banca de țesuturi cardiovasculare a HDZ NRW.

Centrul pentru Medicina Muncii, Medicină Ambientală şi
Securitatea Muncii (CMMMASM)
Medicii noştri, personalul de îngrijire şi angajaţii noştri trăiesc
Servicii centralizate pentru întreaga regiune

cardiace și vasele sanguine în cadrul donării de țesuturi, în categoria

şi muncesc cu mare pasiune pentru pacienţii noştri, ceea ce reprezintă

produselor farmaceutice. Banca cardiologică de țesuturi cardiovascula-

o activitate solicitantă psihic şi fizic. De aceea Centrul pentru Medicina

Alături de clinici şi institute în HDZ NRW se găsesc şi aşa-numitele ser-

re a HDZ NRW, devenită între timp una din cele mai mari din Germa-

Muncii, Medicină Ambientală şi Securitatea Muncii (CMMMASM) se

vicii centralizate, care îşi pun la dispoziţie serviciile nu doar pacienţilor

nia, este în posesia tuturor aprobărilor din partea autorităților federale

îngrijeşte să asigure un nivel ridicat de siguranţă şi protecţie a sănătăţii

şi angajaţilor, ci şi altor clinici şi întreprinderi din regiune.

și de land și a autorizației de donare de țesuturi, fabricarea de țesuturi

pentru angajaţii noştri.

și punerea lor la dispoziția clinicilor. Banca de țesuturi pune la dispoziBanca de valve cardiace şi de ţesuturi

ția pacienților din toată Europa, cele necesare în caz de urgență, dar și

Şi instituţiile din regiunea aflată în împrejurul localităţii Bad Oeynhau-

în cazul intervențiilor chirurgicale elective la nivelul valvelor la sugari și

sen profită de managementul protecţiei muncii premiat în mod repe-

HDZ NRW a fost prima clinică din Germania care a primit aprobarea

adulți. Aici se face un număr de peste 1.000 operaţii de valve cardiace

tat al CMMMASM, aflat sub conducerea Dr. med. Michael Staude.

autorităţilor pentru realizarea valvelor cardiace umane. Chiar şi astăzi

pe an, în cadrul cărora se utilizează atât valve biologice cât şi valve

Trei medici de întreprindere şi trei specialişti în securitatea muncii

ea este cea mai modernă instituţie de acest tip şi în anul 2004 a primit

cardiace mecanice.

ai CMMMASM se îngrijesc de un număr de peste 13.000 angajaţi din

un premiu special din partea landului Renania de Nord-Westfalia. Prin

50 de instituţii şi întreprinderi de diverse mărimi. Acest departament

implementarea directivei UE din 2008, legiuitorul a încadrat valvele

este în prezent unul dintre cele mai însemnate centre de servicii de
acest tip din regiunea Ostwestfalen-Lippe. Siguranţă în regiune

22

23

Cercetarea şi predarea la HDZ NRW
În căutarea răspunsurilor: Cum putem trata pacienţii

ultrastructurii cardiace şi a cardiogeneticii. Ea îşi desfăşoară activitatea

noştri cu şi mai mult succes?

de cercetare în domeniul terapiilor bolii cardiace ischemice (BCI) (KHK)
şi bolilor cardiace inflamatorii şi studiază tratamentul medicamentos

În centrul de cercetare şi dezvoltare clinică,

al formelor incipiente ale arteriosclerozei precum şi fundamentele dia-

fiecare dintre cele patru clinici ale noastre îşi au propriile instituite şi

gnosticului molecular şi genetic al bolilor inimii şi aparatului circulator.

laboratoare în care se desfăşoară cercetarea medicală. Pentru aceasta

Suplimentar, clinica este implicată într-un număr mare de studii naţio-

cercetătorii noştri acţionează ca interfaţă între cercetarea fundamen-

nale şi internaţionale.

tală modernă şi aplicabilitatea ei practică, fiind în permanentă căutare
de noi realizări pentru ameliorarea asistenţei medicale acordate paci-

Crearea cunoaşterii – diseminarea cunoaşterii

enţilor noştri. Pentru aceasta conlucrăm şi cu alte institute şi clinici.
În cercetarea medicală, aspectele etice joacă deseori un rol major. Din

Mulţi dintre pacienţii trataţi în Centrul pentru malformaţii cardia-

acest motiv o comisie de etică a Facultăţii de Medicină a Universităţii

ce congenitale beneficiază nemijlocit de cercetarea din HDZ NRW:

Ruhr, din Bochum, verifică toate studiile noastre înainte de executarea

Cercetările clinice şi metodologice continue conduc la metode noi de

lor.

operaţie şi îmbunătăţite pentru pacienţii noştri cu malformaţii cardia-

Clinica de chirurgie toracică şi cardiovasculară îşi desfăşoară prepon-

ce congenitale şi la o îngrijire postoperatorie corespunzătoare.

derent activitatea de cercetare în domeniul susţinerii mecanice a
circulaţiei,
precum şi în domeniul chirurgiei coronariene, a transplantului şi
chirurgiei valvelor. În centrul atenţiei se află cercetarea fundamentală
şi cea aplicată în domeniile biotehnicii cardiovasculare, biotehnologiei
moleculare, cercetării celulelor stem şi ingineriei ţesuturilor.
Clinica de cardiologie deţine o poziţie de lider în domeniul cercetării
Angajaţii noştri se află în permanenţă în căutarea celor mai bune terapii.

Dorinţa noastră: Transferul cunoaşterii

Cercetarea în domeniul diabetologiei nu mai este de mult un studiu al

nare profesională organizate în mod regulat să ţină la curent anga-

metabolismului glucidic deoarece bolile asociate diabetului zaharat,

jaţii săi şi medicii din regiune cu ultimele descoperiri din domeniul

trec din ce în ce mai frecvent pe prim plan.

cercetării.

În calitate de clinică universitară a

Pentru a respecta acest concept holistic de tratament şi pentru a

Universităţii Ruhr din Bochum,

putea trata în permanenţă pacienţii după cele mai actuale standarde,

Înaltul grad de acceptare a academiei CCD şi seminariilor medic-paci-

ne aducem o contribuţie importantă la

Centrul pentru diabet al HDZ NRW desfăşoară o activitate de cercetare

ent a făcut din HDZ NRW o platformă importantă pentru schimbul de

cercetare şi predare.

fundamentală, iniţiază propriile studii şi participă în calitate de centru

experienţă de specialitate, perfecţionare şi calificare profesională, care

de verificare la studiile clinice desfăşurate în centre multiple.

oferă lămuriri, ajutor şi acţiune.

Medicii noştri ţin cursuri şi seminarii,

HDZ NRW acordă o mare importanţă ca prin manifestări de perfecţio-

pentru a împărtăşi cunoştinţele lor cu
următoarele generaţii de medici.
Scopul nostru îl constituie schimbul
de experienţă la cel mai înalt nivel
profesional. De aceea împărtăşim
cuceririle şi cunoştinţele noastre prin
intermediul simpozioanelor regulate
precum şi a congreselor naţionale şi internaţionale. Un transfer de know-how
care vine în beneficiul vieţii fiecăruia
din pacienţii noştri.

Cercetăm pentru a putea să ajutăm în viitor şi mai mult pacienţii noştri.
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Apreciat în Germania şi în întreaga lume

Responsabilitate pentru localitate şi regiune

Germania

Japonia

SUA

China

Kazahstan

Austria

Franţa

Ungaria

România

Conectaţi în reţea cu cei mai buni din lume – spre binele pacienţilor

HDZ NRW este la nivel naţional şi internaţional un centru

Suntem la fel de mândri că am ocupat nu doar

Cel care dă curs provocării de a îmbunătăţi în mod considerabil calita-

Transmitem totodată realizările noastre din domeniul ştiinţei şi prac-

de competenţă de prim rang în domeniul bolilor de inimă, metabolice

funcţiile de conducere precum şi cea de medic şef şi de conducători de

tea vieţii bolnavilor de inimă şi

ticii către viitorii medici, conform mandatului nostru în domeniul edu-

şi ale sistemului circulator.

instituţii cu experţi de renume internaţional, ci şi de faptul că în toate

de diabet, trebuie să fie în permanenţă deschis faţă de abordările

caţiei, ca parte a Universităţii Ruhr din Bochum şi încurajăm în mod

Suntem mândri de fiecare din cei 2.200 angajaţi ai noştri şi de faptul

saloanele şi secţiile putem face dovada existenţei aceluiaşi nivel ridicat

şi impulsurile venite de la cei mai buni medici și de la experți recunos-

specific dialogul cu medicii din regiune care trimit pacienţi. Deoarece

că suntem cel mai mare angajator din oraşul Bad Oeynhausen. Facem

de expertiză medicală şi angajament arzător faţă de pacienţi. Începând

cuți, ori de unde ar proveni aceștia.

buna cunoaştere a pacienţilor de către ei şi expertiza lor profesională

tot posibilul să ne onorăm cu succes răspunderea pe care o avem faţă

de la practicanţi şi până la conducere, nu ne declarăm niciodată mulţu-

Din acest motiv, avem de ani de zile o strânsă cooperare cu universităţi

sunt de asemenea indispensabile pentru asigurarea celei mai bune

de pacienţii noştri, dar şi faţă de oraşul Bad Oeynhausen şi faţă de

miţi de rezultatele noastre, ci încercăm zi de zi să devenim şi mai buni.

de elită din întreaga lume (vezi graficul de mai sus), de exemplu, din

terapii pentru pacienţi.

regiune.

SUA, Japonia, Franța, Ungaria, Austria și România.

TOP

N AT I O N A L E S
K R A N K E N H AU S

2016
DEUTSCHLANDS
GRÖSSTER
KRANKENHAUSVERGLEICH

Certificatul KTQ pentru transparenţă
şi calitate în sistemul de sănătate publică

Însemnul de calitate pentru protecția
exemplară împotriva agenților patogeni
multirezistenți (APM)

Cea mai înaltă calitate: O putem dovedi prin înscrisuri şi însemne

Certificatul conferit de Societatea germană de
diabet ca şi instituţie de tratament medical pentru
persoanele suferinde de diabet de tipul 1 şi tipul 2

Centrul de excelență al Societății Europene de Hipertensiune pentru
diagnosticarea și tratamentul hipertensiunii

Evidențiată în cea mai mare evaluare națională a clinicilor desfășurată de către revista Focus

Însemnele de
calitate
sunt mai elocvente
decât cuvintele

În acest context ne-am decis asupra unuia dintre cele mai importan-

Alături de însemnul KTQ, care trebuie reînnoit la intervale regulate

laboratoare, farmacie și alimentație. HDZ NRW a fost evidenţiat şi în

te şi convingătoare însemne de calitate: Certificatul KTQ (cooperare

de timp, HDZ NRW a străbătut în total un număr de opt proceduri de

domeniul ecologic pentru tehnologia integrată de protecţie a mediului

Pentru a avea succes pe termen lung, este necesară verificarea

pentru transparență și calitate în spital). Acest însemn nu certifică doar

certificare. Între acestea se numără, de exemplu, însemnul de calitate

înconjurător. Suplimentar clinicilor noastre li s-au decernat multe alte

continuă a capacităţii HDZ NRW. Alături de evaluarea internă este

structurile şi procesele din HDZ NRW, conform celor mai stricte preve-

MRSA (Staphylococcus aureus rezistent la meticilină), certificatul So-

certificate de calitate.

extrem de important să se dispună verificarea propriei calităţi de către

deri, ci verifică şi orientarea spre pacient şi angajaţi instituţiei noastre.

cietății germane de diabet (DDG) pentru calitatea noastră de centru de

Un exemplu îl constituie de asemenea unitatea de primire urgențe

tratament pentru persoanele suferind de diabet tip 1 și 2 precum

cardiologice.

organisme de terţă parte, independente, prin procese transparente.

și o serie întreagă de certificări în conformitate cu DIN ISO pentru
26

27

HDZ NRW: mai mult decât un simplu spital
Noi privim dincolo de limite

nenţă munca, şi de a face cât mai plăcut posibilă şederea în instituţia
noastră pentru pacienţi şi aparţinătorii lor.

Mulți sportivi de performanță se bazează în atingerea capacității lor

Prin ziarul nostru online dorim să ne informăm în mod regulat paci-

maxime pe medicina de vârf, cercetarea medicală excelentă şi îngri-

enţii şi pe cei interesaţi asupra noutăţilor din HDZ NRW: De exemplu

jirea cu căldură a pacienţilor, toate acestea fiind angajamentele HDZ

despre manifestaţii speciale, noi forme terapeutice sau să le dăm

NRW. În pofida realizărilor din instituţia noastră, abordăm în perma-

recomandări pentru a face față mai bine bolilor de inimă şi celor

nenţă noi idei şi provocări din afară, pentru a ne îmbunătăţi în perma-

metabolice.

Expoziţii şi concerte
Forumul pentru artă leagă medicina şi cultura: Cu începere din 1993
aici sunt prezentate expoziţii contemporane ale unor artişti de renume
internaţional precum şi ale unor artişti din regiune.
Pe coridoarele lungi şi în galeria de artă pacienţii, angajaţii şi vizitatorii
se pot bucura de operele de artă, ceea ce stimulează comunicarea şi
deschide noi perspective.

Secţia de cardiologie sportivă a HDZ NRW sprijină sportivii germani de performanţă în drumul lor spre înalta performanţă.

Asociaţia de promovare şi parteneriatele
Asociaţia de promovare Centrul de Cardiologie şi Diabet, asociaţie

O echipă puternică, HDZ NRW, este angajată în sportul german

tenţă a sportivului. Aceste rezultate constituie baza transmiterii unor

înregistrată, primeşte donaţii care sunt utilizate exclusiv şi nemijlocit

de performanţă.

recomandări concrete de antrenament către sportiv şi antrenor.

pentru îmbunătăţirea îngrijirii pacienţilor noştri. Consiliul de adminis-

Departamentul de cardiologie sportivă al HDZ NRW cooperează cu

trație al asociaţiei de promovare este reprezentat de către Prof. Dr.

Mulţi sportivi de înaltă performanţă se bazează în diagnosticul perfor-

federaţia

Otto Foit, Bernhard Silaschi și Hans-Jürgen Nolting.

manţei pe competenţa cardiologilor sportivi din Centrul de cardiologie

germană de handbal, de exemplu înainte de marile turnee sunt exami-

şi diabet RNW. Baza unei astfel de examinări o constituie o verificare

naţi jucătorii echipei naţionale. Suplimentar HDZ NRW consiliază din

HDZ NRW are numeroase cooperări şi parteneriate

cuprinzătoare a stării de sănătate, prin care cardiologii verifică funcţiile

punct de vedere al cardiologiei sportive trei asociaţii ale ligii federale

cu clinici şi institute naţionale şi internaţionale.

organelor, exclud posibilele infecţii şi evaluează riscul cardiovascular

de handbal, echipa naţională germană de decatlon precum și echipa

al sportivilor. În cadrul examenului ecocardiografic se face evaluarea

de heptatlon.

funcţiei de pompare a inimii şi a funcţionării valvelor inimii.

Şi sportivii amatori beneficiază de serviciile de cardiologie sportivă ale

În baza diverselor măsurători, cum ar fi cea a absorbţiei de oxigen sau

HDZ NRW. Suplimentar, secţia este angajată în iniţiativele „Sport cu

a eliberării de bioxid de carbon, precum şi a frecvenţei cardiace şi a

inimă” şi „Întreprinderi cu inimă”.

Sala de reculegere

valorii lactatului, experţii stabilesc în continuare capacitatea de rezisSala noastră de reculegere este un loc de evlavie şi de contemplare
conştientă.
Pacienţii, aparţinătorii lor şi vizitatorii sunt invitaţi să ia loc aici şi să se
reculeagă, să reflecteze sau să mediteze. Deoparte de viaţa de zi cu zi
din clinică, care este deseori stresantă, aici găsiţi linişte şi relaxare.

Cooperările departamentului de cardiologie sportivă al HDZ NRW:

Spaţiul de evlavie este deschis aparţinătorilor tuturor religiilor
şi orientărilor religioase.

Asociaţia Federală Germană

TBV Lemgo

GWD Minden

TUS Lübbecke

Echipa naţională de decatlon

Iniţiativa „Sport cu inimă”

de Handbal
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Accesul
Deplasarea cu autoturismul

Contactul cu clinicile
Deplasarea cu avionul
Există bune legături aeriene prin intermediul mai multor aeroporturi:

Pe A2 (Hanovra/Dortmund) sau A30 (de la Osnabrück) până la ieşirea

Aeroportul Hanovra, aeroportul Paderborn-Lippstadt și aeroportul

de pe autostradă Bad Oeynhausen după care urmaţi drumul indicat

internațional Münster/

spre Centrul de cardiologie şi diabet.

Osnabrück.

Deplasarea cu trenul
Există legături foarte bune pe calea ferată spre gara principală Bad
Oeynhausen.

Clinica de chirurgie toracică și cardiovasculară
Prof. Dr. med. Jan Gummert
Secretariatul general Tel. 05731/97-1331
Policlinica Tel. 05731/97-1332

Clinica de cardiologie
Prof. Dr. med. Dieter Horstkotte
Call-Center Tel. 05731/97-3311

Centrul de cardiologie infantilă / Centrul pentru malformații cardiace congenitale
Prof. Dr. med. Deniz Kececioglu
Dr. Eugen Sandica
Policlinica Tel. 05731/97-1143

Centrul pentru diabet
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Diethelm Tschöpe
Secretariatul general Tel. 05731/97-2292

Caseta redacţională
Editor:
Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen
Fotografii:
Peter Hübbe, Armin Kühn, Werner Krüper
© 1 | 2016 HDZ NRW
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Georgstraße 11
32545 Bad Oeynhausen
Tel. +49 (0)5731 / 97-0
Fax +49 (0)5731 / 97-23 00
info@hdz-nrw.de
www.hdz-nrw.de
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