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Despre MediClin

MediClin este un administrator de clinici care îşi 
desfăşoară activitatea la nivel federal şi un furnizor 
important de servicii în domeniul ştiinţelor neuro-
logice şi psihice, precum şi al ortopediei. Cu 34 
de clinici, şapte unităţi de îngrijire şi unsprezece 
centre medicale, MediClin este prezentă în unspre-
zece landuri federale şi dispune de o capacitate 
totală de aproximativ 8.000 de paturi. Clinicile 
reprezintă secţii de urgenţă destinate asigurării 
îngrijirii de bază, curente şi staţionare, precum şi 
clinici de specialitate pentru recuperarea medicală. 
MediClin dispune de aproximativ 8.200 de angajaţi.

Despre MediClin Plau am See
Despre spitalul MediClin Plau am See este un cen-
tru medical modern de înaltă performanţă: acesta 
dispune de un spital de urgenţă şi un centru de 
recuperare neurologică şi ortopedică, precum şi de 
un ambulatoriu. Din punct de vedere conceptual, 
aceste structuri se completează reciproc şi coo-
perează strâns între ele. Este asigurată îngrijirea 
pacienţilor suferind de afecţiuni neurologice şi care 
au fost supuşi intervenţiilor neurochirurgicale de 
la faza acută, continuând cu diferitele etape de 
recuperare medicală rapidă şi până la tratamentul 
normal de recuperare şi la îngrijirea ulterioară în 
regim ambulatoriu, serviciile fiind asigurate în mod 
concentrat. Spitalul MediClin Krankenhaus Plau 
am See dispune în total de 468 de paturi şi de 652 
de angajaţi.



Bine aţi venit
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Bine aţi venit la noi şi vă mulţumim pentru încrederea pe care 
ne-aţi acordat-o. La formularea tuturor deciziilor şi sugestiilor, 
scopul nostru este reprezentat de obţinerea rezultatului optim 
cu riscul cel mai redus. Tratamentul nu se bazează exclusiv 
pe echipamentele tehnice de ultimă generaţie şi pe cunoştin-
ţele medicale de specialitate – ci o îngrijire calificată implică 
în toate cazurile şi respectarea condiţiilor dumneavoastră de 
viaţă privată, profesională şi socială, precum şi integrarea 
acestor aspecte în planul de tratament.

O spitalizare se realizează în baza unei recomandări medi-
cale sau ca urmare a unui eveniment neprevăzut; în acest 
sens, practica concentrată implică în toate cazurile griji şi 
temeri. Vă garantăm însă că toţi angajaţii noştri depun toate 
eforturile pentru a vă permite o ameliorare rapidă şi cât mai 
completă a stării dumneavoastră de sănătate.

Această broşură vă oferă îndrumarea necesară şi vă încu-
rajează să discutaţi deschis toate întrebările şi preocupările. 
Dorim să constataţi că vă oferim întreaga competenţă de 
care aveţi nevoie.

Cu cele mai bune urări pentru o însănătoşire grabnică!

Angajaţii spitalului MediClin MediClin Krankenhaus Plau 
am See.



Diagnosticare şi tratament
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Spitalul MediClin Krankenhaus Plau am See 
include aceste clinici:

  Neurochirurgie şi stereotaxie 
  Recuperare medicală rapidă faza B 
  Neurologie şi unitate de urgenţe neurovasculare  
  Ortopedie, traumatologie şi chirurgia mâinii
  Chirurgie generală şi chirurgie viscerală 
  Medicină internă
  Radiologie şi neuroradiologie 
  Anesteziologie şi terapie intensivă

Clinicile şi serviciile noastre

Spitalul MediClin Krankenhaus Plau am See (spital) a fost 
inaugurat la mijlocul anilor 90 în Plau din Mecklenburg pe un 
teren amplasat în imediata apropiere a lacului. Din complexul 
clinicii face parte şi un centru de recuperare şi un ambula-
toriu. Toate structurile sunt integrate din punct de vedere 
conceptual şi realizează o cooperare strânsă între ele.

Tratarea pacienţilor suferind de afecţiuni neurologice sau a 
celor care au suferit intervenţii neurochirurgicale este posibilă 
în cadrul unui proces complet, de la faza acută, trecând 
prin diferite etape de recuperare medicală rapidă până la 
administrarea tratamentului normal de recuperare. Situaţia 
este similară cu domeniul principal de activitate reprezentat 
de ortopedie. Centrul medical a fost realizat în anul 2004 şi 
pune la dispoziţie specializările urologie, neurologie şi ORL. 
Centrul aferent de ergoterapie şi logopedie se află în Lübz.

Orientarea în funcţie de cerinţele pacienţilor şi posibilităţile 
tehnice asigurate de un centru medical de înaltă performanţă, 
personalul implicat şi bine instruit reprezintă puncte forte care 
au contribuit la o evoluţie pozitivă a spitalului MediClin Krank-
enhaus Plau am See şi la notorietatea acestuia cu depăşirea 
semnificativă a graniţelor regionale. Clinica de neurochirurgie 
şi stereotaxie, cu secţia integrată de recuperare medicală 
rapidă faza B şi clinica de neurologie cu unitate de urgenţe 
neurovasculare certificată completează serviciile unui centru 
de neurologie care depăşeşte limitele regionale. Clinica de 
ortopedie, traumatologie şi chirurgia mâinii asigură intervenţii 
specifice în domeniul traumatologic.
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Clinica de neurochirurgie şi stereotaxie

Clinica de neurochirurgie şi stereotaxie

Medic şef:
Prof. dr. med. Erich Donauer

Secretariat medic şef:
Telefon +49(0)38735/87-341
Telefax +49(0)38735/87-342
neurochirurgie@plau.mediclin.de

Ambulatoriu neurochirurgie:
Luni şi joi între orele 8.00 – 11.30 Uhr
Programări: Telefon +49(0)38735/87-257

Discuţii privind calitatea serviciilor şi discuţii ulterioare:
Miercuri
Programări: Telefon +49(0)38735/87-257

Consultaţie privată:  cu programare 
Programări: Telefon +49(0)38735/87-341

Prezentare individuală a domeniilor principale de 
îngrijire:

 Chirurgia tumorilor cerebrale  (benigne, maligne, 
inclusiv de bază cerebrală) - tratarea tumorilor cere-
brale şi refacerea cutiei craniene, a neurinoamelor 
acustice, a proceselor la nivelul bazei craniene şi a 
tumorilor de hipofiză

 Chirurgia afecţiunilor arterelor cerebrale (anevris-
me, angioame, cavernoame) - Tulburări datorate 
malformaţiilor, de exemplu hemoragii sau deficienţe 
neurologice

 Tratarea acută neurochirurgicală şi în regim de tera-
pie intensivă a afecţiunilor intracraniene

 Tratarea tumorilor sistemului nervos central şi a 
tumorilor de măduvei spinării

În clinica de neurochirurgie şi stereotaxie sunt internaţi 
pacienţi cu afecţiuni craniene, ale măduvei spinării şi ale co-
loanei vertebrale care necesită o diagnosticare invazivă sau 
intervenţii chirurgicale. Tratamentele posibile sunt discutate 
cu pacientul din perspectiva riscului şi a succesului preco-
nizat. Graţie echipamentelor tehnice, de diagnosticare şi a 
personalului existent pot fi efectuate intervenţiile chirurgicale 
uzuale cu orice grad de dificultate, de exemplu tumori pe cre-
ier, tumori ale sistemului nervos central, tumori ale măduvei 
spinării, afecţiuni ale sistemului nervos periferic, afecţiuni ale 
coloanei vertebrale şi ale măduvei spinării. Domeniul princi-
pal este reprezentat de tehnica microchirurgicală care permi-
te tratarea hemoragiilor craniene şi ale măduvei spinării.

Tratarea rapidă necesară a pacienţilor este asigurată de 
cooperarea strânsă cu clinica de anesteziologie şi terapie 
intensivă a spitalului, cu serviciile regionale de ambulanţă, 
precum şi prin existenţa unui heliport la nivelul clădirii.

 Tratarea afecţiunilor coloanei vertebrale şi măduvei 
spinării - îngrijirea pacienţilor suferind de paraplegie, 
centrul pentru tratarea paraplegiei

 Intervenţii chirurgicale având ca obiect afecţiunile 
degenerative ale coloanei vertebrale, de exemplu 
hernia de disc şi/sau densitatea osoasă

 Tratarea nevralgiilor nervilor cranieni – sindroame de 
panică datorate tulburărilor funcţionale ale nervilor 
cranieni, de exemplu nevralgia de trigemen, spas-
mele faciale, nervus glossopharyngeus

 Chirurgia nervilor periferici – tulburări de sensibilita-
te şi paralizii, datorate sindromului de compresie a 
nervului median sau tumorilor nervilor periferici

 Chirurgia vertebrelor cervicale în cazul problemelor 
de discuri intervertebrale, spondilozelor şi traumelor
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După asistenţa în cazul situaţiilor de urgenţă şi acordarea 
asistenţei în regim de terapie intensivă, pacienţii în stare 
foarte gravă pot fi internaţi în secţia de recuperare timpurie 
faza B coordonată neurochirurgical, în condiţii de terapie 
intensivă.

În ciuda tulburărilor deosebit de grave ale sistemului nervos 
central, prin intermediul tratamentelor speciale, administrate 
timpuriu, au fost obţinute cele mai bune rezultate în tratarea 
persoanelor cu afecţiuni grave la nivel cerebral şi al măduvei 
spinării. Complicaţiile sunt identificate încă din faza incipien-
tă, iar funcţiile rămase sunt susţinute cât mai rapid posibil.
O echipă de medici, personal de îngrijire, psihologi, logopezi, 
ergoterapeuţi, psihoterapeuţi şi asistenţi sociali oferă pacien-
ţilor un tratament imediat, adaptat individual şi optim funcţiilor 
craniene şi măduvei spinării afectate.

Clinica de recuperare medicală rapidă faza B este dispusă 
în imediata apropiere a sectoarelor de tratament acut şi de 
terapie intensivă şi asigură astfel o intervenţie rapidă în cazul 
în care survin complicaţii. 

Clinica de recuperare medicală rapidă faza B

Medic şef:
Prof. dr. med. Erich Donauer

Medic primar:
Dr. med. Christian Schroers

Secretariat medic şef:
Telefon +49(0)38735/87-310
Telefax +49(0)38735/87-311
fruehreha@plau.mediclin.de
 

Clinica de recuperare medicală rapidă  
faza B

  
Clinica de recuperare medicală rapidă faza B
oferă următoarele domenii principale de îngri-
jire:

 Recuperare medicală rapidă a pacienţilor care 
au suferit un politraumatism – inclusiv interven-
ţiile chirurgicale necesare pe parcurs (ortope-
dice, traumatologie şi neurochirurgicale) sunt 
posibile fără a necesita mutarea pacientului 
într-o altă clinică

 Tratarea fără întârziere a pacienţilor care au 
suferit leziuni traumatice ale creierului – inclu-
siv cu asigurarea respiraţiei artificiale

 Diagnosticare şi tratament al afecţiunilor 
sistemului nervos central şi al altor afecţiuni 
multimodale ale sistemului nervos – rezonanţă 
magnetică funcţională neîntârziată, inclusiv 
diagnosticarea electrofiziologică multimodală la 
nivelul clinicii fără a necesita eforturi de trans-
port

 Diagnosticare şi tratament al polineuropatiei 

Prin utilizarea următoarelor metode de 
diagnosticare şi tratament sunt garantate 
nivelul maxim posibil de recuperare şi, în 
funcţie de posibilităţi, şi o însănătoşire com-
pletă:

 Cinematografia reflexului  gastro-esofagian 
– în cazul unei tulburări grave a sistemului 
nervos central, reflexul de deglutiţie este frec-
vent afectat semnificativ. Această situaţie poate 
provoca pneumonii grave, afectând în acest 
mod grav pacienţii, astfel încât se impune pre-
venirea unei astfel de situaţii. Din acest motiv, 
diagnosticarea corespunzătoare a reflexului  
gastro-esofagian şi antrenamentul de deglutiţie 
prezintă o importanţă deosebită pentru pacienţi 

 Tratamentul durerii

 Bronhoscopie respiratorie

 Laringoscopie cu fibră optică

 Monitorizare neurologică

 Respiraţie artificială neinvazivă
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Clinica de neurologie şi unitate de urgenţe neurovasculare 

Clinica de neurologie şi unitate de urgenţe  
neurovasculare  oferă următoarele domenii  
principale de îngrijire:

  Diagnosticare şi tratament pentru pacienţii care 
au suferit un accident cerebral vascular

  Diagnosticare şi tratament al afecţiunilor  
inflamatorii ale sistemului nervos central

  Diagnosticare şi tratament al afecţiunilor  
degenerative ale sistemului nervos, de exemplu 
Parkinson, Alzheimer

  Diagnosticare şi tratament al polineuropatiilor şi 
al altor afecţiuni ale sistemului nervos periferic

  Tratarea urgenţelor neurologice şi terapia 
intensivă

  Diagnosticare şi tratament al epilepsiei

  Tratarea ameţelii şi a cefaleei 

Un domeniu principal de activitate al clinicii de neurologie şi 
unităţii de urgenţe neurovasculare este reprezentat de asigu-
rarea tratamentului în beneficiul pacienţilor care au suferit un 
accident cerebral vascular. Unitatea specială pentru accidente 
cerebrale vasculare competentă în acest scop, cu certificare 
ca unitate de urgenţe neurovasculare  dincolo de limitele regi-
onale, oferă în cadrul secţiei de terapie intensivă un concept 
integrat de tratament pentru pacienţii aflaţi stare acută. În cele 
patru paturi pot fi internaţi 24 de ore din 24 pacienţii care au 
suferit recent probleme circulatorii la nivel cerebral, în situaţii 
de urgenţă. În total, clinica dispune de 29 de paturi. Îngrijirea 
include monitorizarea permanentă cu ajutorul echipamentelor 
şi diagnosticarea, precum şi adoptarea fără întârziere a fizio-
terapiei şi tratamentul logopedic timpuriu.

În mod suplimentar este tratată întreaga gamă de afecţiuni ale 
sistemului nervos, de exemplu scleroza multiplă, meningita, 
encefalita sau afecţiunile degenerative, de exemplu sindromul 
Parkinson, maladia Alzheimer, paralizia de bulb, respectiv 
scleroză laterală amitrofă, ataxii cerebrale, precum şi pacienţi 
suferind de epilepsii şi stări de ameţeală. În cadrul clinicii este 
posibilă tratarea gamei complete de afecţiuni ale sistemului 
nervos periferic, cu polineuropatii, inflamaţii ale nervilor şi 
afecţiuni musculare. 

Clinica de neurologie şi unitate de urgenţe neuro-
vasculare 

Medic şef:
Dr. med. Ralph Deymann

Secretariat medic şef:
Telefon +49(0)38735/87-371
Telefax +49(0)38735/87-372
akutneurologie@plau.mediclin.de

Consultaţie privată: cu programare 
Programări: Telefon +49(0)38735/87-371
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În clinica de ortopedie, traumatologie şi chirurgia mâinii 
sunt trataţi pacienţi cu afecţiuni ale aparatului locomotor. 
Domeniul principal de activitate este reprezentat de trata-
rea cazurilor acute vizând toate leziunile osoase, afecţiuni-
le datorate uzurii, inflamaţiile şi malformaţiile.

O importanţă deosebită revine proteticii articulare ca 
implant iniţial sau operaţie de înlocuire pentru şold, ge-
nunchi şi umăr. Intervenţiile chirurgicale artroscopice cu 
manevre reconstructive dificile pentru articulaţia umerală, 
a genunchiului, a ligamentului talocalcanean şi a cotului 
sunt practicate cu succes de mai mulţi ani şi sunt extinse 
permanent. Intervenţiile de conservare a articulaţiilor şi 
operaţiile de corectare în special la nivelul articulaţiei 
genunchiului sunt efectuate cu utilizarea de implanturi de 
ultimă generaţie. Clinica oferă o varietate remarcabilă de 
tehnici chirurgicale actuale pentru remedierea deformări-
lor la nivelul piciorului.

Pacienţii care au suferit leziuni grave, respectiv poli-
traumatisme, inclusiv accidente, beneficiază de îngrijire 
interdisciplinară cu ajutorul tehnicii de ultimă generaţie de 
diagnosticare în situaţii de urgenţă şi de o gamă completă 
de intervenţii chirurgicale pentru toate leziunile osoase, 
articulare şi ale ţesuturilor moi.

Oferta de tratament în cadrul chirurgiei mâinii include 
spectrul complet de intervenţii acute şi planificabile, cu 
excepţia malformaţiilor pediatrice grave. Suplimentar 
faţă de tratarea leziunilor cu toate nivelurile de gravitate, 
inclusiv replantare, activitatea noastră este concentrată 
asupra tratării aşa-numitei maladia Dupuytren, precum 
şi a coxartrozei şi a consecinţelor de orice natură a 
leziunilor, pornind de la intervenţiile artroscopice mini-
me şi ajungând până la protezele de şold. Numeroase 
intervenţii mai restrânse, de exemplu eliminarea contuzii 
ale tendoanelor sau nervilor pot fi efectuate şi în regim 
ambulatoriu.

Clinica de ortopedie, traumatologie şi chirurgia mâinii

Coordonator traumatologie:
Priv. doc. dr. med. Angela Olinger

Coordonator chirurgia mâinii:
Sven Kirsten

Secretariat medic şef:
Telefon +49(0)38735/87-321 
Fax +49(0)38735/87-322 
ortho-unfall@plau.mediclin.de

Ambulatoriu general:
Marţi şi vineri orele 9.00 – 13.00

Ambulatoriu de traumatologie şi profesional:
Marţi şi vineri orele 9.00 – 13.00 
Miercuri ora 13.00 – 14.30

Ambulatoriu pentru intervenţii la nivelul umărului şi al 
cotului:
Marţi şi vineri orele 9.00 – 13.00

Endoprotetică/Examinări în regim ambulatoriu:
Marţi orele 9.00 – 13.00

Ambulatoriu pentru articulaţia genunchiului:
Marţi şi vineri orele 9.00 – 13.00

Ambulatoriu pentru intervenţii la nivelul piciorului/tendonu-
lui lui Achille:
Vineri orele 9.00 – 13.00

Ambulatoriu de ortopedie pediatrică:
Vineri orele 9.00 – 13.00
Consultaţie privată: cu programare

Programări pentru toate consultaţiile şi ambulatoriu:
Telefon +49(0)38735/87-321

Ambulatoriu de chirurgia mâinii:
Marţi orele 9.30 – 12.00 şi orele 13.00 – 15.30 
joi orele 13.00 – 15.30 
Programări: Telefon +49(0)38735/87-351

Clinica de ortopedie, traumatologie şi 
chirurgia mâinii
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Cooperarea apropiată cu neurologi, neuroradiologi specializaţi 
în domeniul intervenţiilor, neurochirurgi şi internişti experimen-
taţi în domeniul cardiologic oferă o structură optimă de îngrijire 
pentru pacienţii cu afecţiuni coronariene complete, cu stenoză 
de carotidă.

Gastroenterologii experimentaţi în domeniul diagnosticării şi al 
intervenţiilor din cadrul spitalului MediClin Plau am See asigură 
toate variantele unei terapii combinate cu intervenţii chirurgicale 
în cazul afecţiunilor biliare, ale pancreasului sau ale stomacului 
şi intestinului.

Clinica de chirurgie generală şi viscerală

Medic şef:
Dr. med. Carsten Hoffmann

Secretariat medic şef:
Telefon +49(0)38735/87-351
Telefax +49(0)38735/87-352
allgemeinchirurgie@plau.mediclin.de

Ambulatoriu de chirurgie generală:
De luni până vineri între orele 15.00 – 16.00 Uhr
Programări: Telefon +49(0)38735/87-351

Consultaţie privată: cu programare
Programări: Telefon +49(0)38735/87-351

Clinica de chirurgie generală şi viscerală

În clinica de chirurgie generală şi viscerală, în strânsă 
cooperare cu alte clinici de care dispunem, este asigurată 
diagnosticarea şi tratamentul tuturor afecţiunilor chirurgicale 
cu relevanţă generală şi chirurgicală.

Domenii principale:
  Chirurgie stomacală şi intestinală
  Chirurgia glandei tiroide
  Chirurgia herniilor

 (hernie inghinală, hernie ombilicală, hernie postoperatorie, 
hernie recidivantă)

  Intervenţii chirurgicale cu nivel minim invaziv la nivel biliar
  Extinderea carotidelor (profilaxia accidentului cerebral 

vascular)

În ceea ce priveşte intervenţiile chirurgicale se acordă o 
atenţie deosebită unei proceduri cu nivel minim invaziv, ceea 
ce înseamnă utilizarea de tehnici cu instrumente foarte fine 
şi echipamente optice. Aceasta înseamnă pentru pacient un 
nivel mai scăzut de durere, mobilizare mai rapidă şi rezultate 
estetice remarcabile. În proceduri preponderent ambulatorii 
sunt operate varicele, herniile inghinale şi herniile ombilicale, 
precum şi afecţiunile proctologice (de exemplu hemoroizi) şi 
sunt efectuate mici intervenţii asupra părţilor moi (de exemplu 
ganglioni). Implantările de porturi în cadrul unei chimioterapii 
pot fi efectuate în regim ambulatoriu sau pe parcursul unei 
perioade scurte de spitalizare.

Intervenţiile chirurgicale cu perioadă redusă de internare, cu 
spitalizare cuprinsă între trei şi cinci zile, sunt reprezentate 
de rezecţia vezicii biliare, ca operaţie laparoscopică, operaţia 
glandei tiroide sau o operaţie la nivelul unei carotide îngus-
tate.

Celelalte intervenţii mai ample la nivelul organelor abdomina-
le sunt efectuate cu valorificarea opţiunilor extinse preopera-
torii şi postoperatorii de diagnosticare, în funcţie de evoluţie 
şi de afecţiunile suplimentare, fiind asigurată şi internarea la 
terapie intensivă, cu adaptarea în funcţie de cerinţe şi admi-
nistrarea unui tratament în regim staţionar.
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Clinica de medicină internă

Gama de servicii oferite de clinica de 
medicină internă:

   Diagnosticarea cu ultrasunet: diagnosticarea 
completă ecografică – ecografie abdominală, 
tiroidiană, toracică şi a părţilor moi, cu includerea 
puncţiilor susţinute ecografic

   Endoscopia completă a tubului digestiv superi-
or (gastroscopie) inclusiv cu măsuri terapeutice 
(hemostază cu tratament prin injectare, clipsuri 
vasculare, terapie cu raze cu argon, tratare prin 
ligatură, bougienage, dilataţie pneumatică, implan-
turi PEG şi de stent)

   Endoscopia tubului digestiv inferior (colonoscopie) 
cu măsurile corespunzătoare, de exemplu polipec-
tomie, mucosectomie, hemostază ERCP inclusiv 
toate măsurile terapeutice (papilotomie, implanturi 
de stent, extrageri de pietre)

   Bronhoscopie cu lavaj brocho-alveolar, biopsie 
pulmonară bronhială, aspiraţie transbronhială cu 
acul

   Ecografia doppler a vaselor periferice

   Ecocardiografia transtoracală şi transesofagiană 
(TTE, TEE)

   EKG, EKG de durată, EKG de stres, determinarea 
pe termen lung a RR

   Diagnosticare funcţională gastroenterologică 
 (pH-metrie, test de lactoză, etc.)

   Puncţii de măduvă osoasă, lombare şi la nivelul 
organelor (de exemplu puncţii hepatice)

   Bodypletismografie cu bronhospasmoliză, test de 
difuzie, test de provocare nespecifică

În clinica de medicină internă sunt examinaţi şi trataţi, în 
strânsă cooperare cu celelalte clinici ale spitalului pacienţi 
suferind de diferite afecţiuni din domeniul vast al medicinii 
interne.

În cadrul tratamentului de bază şi al îngrijirii standard sunt 
tratate în regim de urgenţă toate afecţiunile de medicină 
internă, în special

  Afecţiunile cardiovasculare 
  Afecţiunile abdominale şi intestinale 
  Tulburările metabolice, de exemplu diabetes mellitus,
  precum şi afecţiunile pulmonare.

Domenii principale în care clinica asigură tratamente sunt re-
prezentate de tratamentul primar al infarctului miocardic, tra-
tarea dispneei (ca urmare a pneumonii şi a bronşitei cronice), 
tulburările nivelului de glicemie la diabetes mellitus, hiperten-
siunea arterială şi afecţiuni ale tubului digestiv. O specialitate 
deosebită este reprezentată de tratarea afecţiunilor la nivelul 
căilor biliare, cu toate procedurile de intervenţie.

Diagnosticarea funcţională şi laboratorul fac parte din punct 
de vedere organizatoric din clinica de medicină internă.

Clinica de medicină internă

Medic şef:
Dr. med. Holger Schmitt

Secretariat medic şef:
Telefon +49(0)38735/87-361
Telefax +49(0)38735/87-362
innere@plau.mediclin.de

Ambulatoriu de endoscopie
(gastroscopie şi enteroscopie în regim ambulatoriu, 
colonoscopii preventive):
Programări: 
Telefon  +49(0)38735/87-223

Consultaţie privată: cu programare
Programări: Telefon  +49(0)38735/87-361
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congenitale la nivelul vaselor sangvine, precum şi a dilatărilor 
arterelor datorate anevrismelor la nivelul craniului şi al măduvei 
spinării, dar şi la nivelul întregului corp.

O parte a angiopatiilor menţionate poate fi tratată direct în cadrul 
angiografiei de intervenţie şi prin anevrisme, desprinderea depu-
nerilor recente sau prin remedierea dilatărilor patologice.

Toate metodele de examinare disponibile, inclusiv tomografia 
computerizată, rezonanţa magnetică şi angiografia sunt disponi-
bile fără întrerupere pe parcursul întregii zile, dar şi al nopţii.

Tratarea pacienţilor în regim ambulatoriu constituie un element 
principal suplimentar oferit de clinica de radiologie şi neuroradi-
ologie.

Secţia de radiologie şi neuroradiologie

Medic şef:
Dr. med. Klaus Terstegge

Secretariat medic şef:
Telefon +49(0)38735/87-201 oder 202
Telefax +49(0)38735/87-293
neuroradiologie@plau.mediclin.de

Ambulatoriu de radiologie şi neroradiologie: 
Programări: Telefon +49(0)38735/87-201 oder 202

Consultaţie privată: : cu programare
Programări: Telefon  +49(0)38735/87-201 oder 202

Secţia de radiologie şi neuroradiologie

Clinicii de radiologie şi neuroradiologie îi revine o importanţă 
deosebită în spitalul MediClin Krankenhaus Plau am See. În 
cadrul acesteia, cu ajutorul procedurilor imagistice moderne 
de diagnosticare şi al celor radiologice şi neuroradiologice 
sunt efectuate intervenţii pentru toate secţiile spitalului.

Gama de servicii include întreaga diagnosticare convenţională 
roentgen, inclusiv fluoroscopie şi administrarea de substanţe 
de contrast în diferite zone ale corpului, tomografia computeri-
zată (CT) inclusiv Spiral-CT şi procedurile speciale, imagistica 
prin rezonanţă magnetică (RMN, procedură imagistică compu-
terizată fără utilizarea razelor roentgen, denumită frecvent şi 
rezonanţă magnetică), precum şi angiografia intraarterială 
(DSA, reprezentarea cu ajutorul substanţei de contrast a 
vaselor).

Imagistica prin rezonanţă magnetică sau rezonanţă mag-
netică este utilizată în special în domeniul neuroradiologiei, 
ca urmare a gradului ridicat de diferenţiere a părţilor moi şi 
a metodelor variate pentru reprezentarea fluxului sanguin şi 
pentru diagnosticarea leziunilor şi tumorilor canalului măduvei 
spinării, ale creierului şi ale învelişurilor acestuia, precum şi a 
modificărilor degenerative ale coloanei vertebrale.

Mielografia este utilizată în special pentru clarificarea obstruc-
ţiilor la nivelul canalului măduvei spinării şi al neuroforamen, 
fiind aplicată preponderent în combinaţie cu tomografia 
computerizată.

Angiografia permite o clarificare detaliată, rapidă şi exactă a 
vaselor, a obstrucţiilor acute la nivelul vaselor, a malformaţiilor 
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Clinica de anesteziologie şi terapie intensivă

Clinica de anesteziologie şi terapie intensivă contribuie în cinci domenii principale la 
acordarea asistenţei interdisciplinare în beneficiul pacienţilor:

Narcoză 
În domeniul intervenţiilor chirurgicale sunt admi-
nistrate toate procedurile necesare de anestezie 
pentru intervenţii la nivelul creierului, carotidei, 
măduvei spinării, coloanei vertebrale, întregului 
aparat locomotor, glandei tiroide, părţilor moi, pre-
cum şi al organelor din zona abdominală (stomac, 
pancreas, colecist, intestin subţire şi gros). Frec-
vent sunt aplicate individual sau în combinaţie cu o 
anestezie totală catetere pentru anestezierea zonei 
corporale vizate, cu posibilitatea utilizării acestora 
şi pentru atenuarea durerii după efectuarea inter-
venţiei chirurgicale. Sunt asigurate atât examene 
prealabile importante, cât şi tratamentul suplimentar 
optim al eventualelor afecţiuni concomitente. Astfel, 
şi pacienţii expuşi unui risc ridicat supravieţuiesc 
în condiţii de siguranţă intervenţiei chirurgicale la 
care sunt supuşi. În cadrul unei discuţii pregătitoare 
detaliate, pacienţii sunt pregătiţi pentru anestezie  
şi pot discuta grijile şi temerile lor cu medicul lor 
anestezist. Acest demers poate fi efectuat şi în 
regim ambulatoriu sau la internare. După intervenţia 
chirurgicală, echipa clinicii asigură monitorizarea 
necesară, tratarea eficientă a durerilor şi o recupe-
rare cât mai rapidă.

Terapia intensivă
În secţia de terapie intensivă beneficiază de 
îngrijire pacienţii ale căror funcţii vitale implică 
o monitorizare şi stabilizare mai îndelungată în 
urma unei intervenţii chirurgicale ample. În mod 
suplimentar, pacienţii aflaţi în stare critică cu 
afecţiuni acute sau leziuni ale sistemului nervos 
central, leziuni multiple (politraumatism), pneumo-
nie, septicemie, peritonită, pancreatită, cedarea 
organelor (plămâni, ficat, rinichi), infarct miocar-
dic, stop cardiac, embolie pulmonară, astm în 
formă gravă, toxicopatii sau alte stări maladive 
care pun în pericol viaţa beneficiază de tratament 
interdisciplinar.

Tratamentul durerii
Atenuarea durerilor acute şi cronice implică 
un tratament coordonat în mod corespunzător 
administrat de specialişti din diferite domenii de 
specialitate. 
Pentru atenuarea durerii, pacientul are la dispozi-
ţie toate procedurile testate.
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Tratament în situaţii de urgenţă
La tratarea pacienţilor aflaţi în stare critică sunt 
asigurate funcţiile corporale vitale periclitate, sunt 
tratate stările de dureri intense, iar pacienţii sunt 
însoţiţi pe parcursul tratamentului iniţial până la 
continuarea măsurilor terapeutice în sala de operaţii 
sau în secţia de terapie intensivă, cu utilizarea de 
echipamente mobile de monitorizare şi respiraţie 
artificială. În serviciul de ambulanţă, anesteziştii 
asigură tratamentul pacienţilor în stare critică şi în 
afara spitalului.

Medicina transfuziilor
În medicina transfuziilor, clinica de anesteziologie şi 
terapie intensivă depune toate eforturile necesare 
pentru a evita administrarea de sânge provenit de 
la terţi. Cu toate acestea, dacă este inevitabilă ad-
ministrarea de sânge provenit de la donatori, sunt 
disponibile în orice moment rezerve suficiente de 
sânge în acest scop. Coordonarea şi monitorizarea 
necesară a tuturor aspectelor vizând transfuziile 
sunt asigurate de către medicul responsabil pentru 
transfuzii, care lucrează în cadrul clinicii.

Clinica de anesteziologie şi terapie intensivă

Medic şef:
Dr. med. Ralf Baetgen

Secretariat medic şef:
Telefon +49(0)38735/87-301
Telefax +49(0)38735/87-44321
intensivmedizin@plau.mediclin.de

Ambulatoriu premedical::
Vineri orele 12.00 – 16.00 Uhr
Programări: Telefon +49(0)38735/87-301

Ambulatoriu pentru autohematoterapie:
Marţi orele 7.30 – 12.00 Uhr
Programări: Telefon +49(0)38735/87-301

Consultaţie privată: cu programare 
Programări: Telefon +49(0)38735/87-301



de hemoragie la nivelul sistemului nervos central, cu asigura-
rea intervenţiilor necesare în scop de tratare prin cateterism, 
tratament cu stent, coiling şi tratamente neurochirurgicale şi 
neurovasculare.

Secţia de terapie intensivă cu 16 paturi în care este asigurată 
respiraţia artificială oferă posibilitatea de îngrijire a pacienţi-
lor prin intermediul unei echipe bine instruire de anestezişti, 
surori specializate în domeniul terapiei intensive, la care se 
adaugă logopezi, ergoterapeuţi, psihologi şi medici din alte 
specialităţi, asigurând o recuperare cât mai rapidă a acestora.

Spitalul MediClin Krankenhaus Plau am See este menţionat 
în planul de spitale al landului Mecklenburg-Vorpommern 
ca centru pentru afecţiunile lombare.  Afecţiunile coloanei 
vertebrale, până la cele mai grave leziuni, inclusiv paraple-
gii, beneficiază de un tratament complet în cadrul secţiei de 
neurochirurgie.

Această gamă completă de măsuri terapeutice în domeniul 
neurologic este completată prin clinica de recuperare medi-
cală rapidă faza B. În cadrul acesteia este posibilă îngrijirea 
pacienţilor cu afecţiuni foarte grave, cu tulburări ale sistemu-
lui nervos central. Chiar din secţia de terapie intensivă pot fi 
iniţializate fără întârziere conceptele terapeutice multimodale, 
stimularea de bază, conceptele de tratament logopedic, ergo-
terapeutic şi psihoterapeutic, programe de asistenţă psiholo-
gică şi de susţinere.

Gama completă de măsuri terapeutice, de la diagnosticarea 
pacienţilor aflaţi în stare critică şi administrarea tratamentu-
lui la efectuarea operaţiilor şi a intervenţiilor, de la secţia de 
terapie intensivă până la recuperare medicală rapidă faza B, 
şi, în cadrul centrului de recuperare MediClin Reha-Zen-
trum Plau am See, şi faza C şi D, oferă un nivel maxim de 
siguranţă şi susţin recuperarea pacienţilor afectaţi.

Coordonator:
Prof. dr. med. Erich Donauer

Secretariat:
Telefon +49(0)38735/87-310
Telefax +49(0)38735/87-311

14 l  

Spitalul MediClin Krankenhaus Plau am See: 
Centrul regional de neurologie

Spitalul MediClin Krankenhaus Plau am See s-a transformat 
de-a lungul anilor, prin orientarea şi concentrarea serviciilor 
de specialitate asupra afecţiunilor neurologice şi ortopedice, 
într-un centru regional competent de neurologie.

Prin nivelul excelent de dotări, cu echipamente RMN de 
1,5 Tesla, Spiral-CT şi un angiograf de rotaţie (BSA) sunt 
asigurate posibilităţi de diagnosticare rapidă şi identificare a 
afecţiunilor sistemului nervos central – de exemplu hemoragii 
subarahnoidiene, atacuri cerebrale, hemoragii craniene – şi 
de tratare specifică şi neîntârziată a acestora. Prin coopera-
rea strânsă între clinicile de neurochirurgie şi stereotaxie şi 
de neurologie şi unitatea de urgenţe neurovasculare este 
garantată diagnosticarea rapidă şi administrarea tratamente-
lor de specialitate interdisciplinare.

Spitalul MediClin Krankenhaus Plau am See dispune de o 
unitate de urgenţe neurovasculare (unitate de intervenţie 
în caz de accident cerebral vascular şi urgenţe) corespun-
zătoare care, conform criteriilor societăţilor de specialitate 
şi ale Fundaţiei Bertelsmann „Deutsche Schlaganfall-Hilfe“ 
(Asistenţa pentru accident cerebral vascular în Germania) 
poate oferi fără întârziere, competent, prin intervenţii şi cu 
intervenţii chirurgicale la nivelul vaselor şi fără întârziere 
tratamentul necesar pacienţilor care au suferit un accident 
cerebral vascular. În cadrul clinicii ample de radiologie şi ne-
uroradiologie pot fi asigurate fără întrerupere examene CT 
şi RMN, precum şi panangiografii. Există astfel posibilitatea 
de diagnosticare rapidă a problemelor circulatorii şi surselor 
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MediClin MVZ Plau am See
(Centrul medical)

În centrul medical MediClin MVZ Plau am See sunt 
concentrate specialităţile urologie, neurologie şi 
ORL. Acesta se află direct la nivelul spitalului Medi-
Clin Krankenhaus Plau am See.

MediClin MVZ GmbH Plau am See
Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See Telefon 
+49(0)38735/87-280

Centrul include un cabinet de ergoterapie şi logo-
pedie în Lübz (a se vedea mai jos).

Cabinet de urologie
Dr. med. Ralf Barthels 
Coordonator medical al centrului medical de îngrijire 
Medic specialist pentru urologie

Programare
Telefon +49(0)38735/87-283

Cabinet ORL
PD dr. med. Detlef Kleemann
Medic specialist pentru ORL

Programare
Telefon +49(0)38735/87-313

Cabinetul terapeutic MediClin Lübz de ergotera-
pie şi logopedie este amplasat direct în centrul 
comercial Lübz.

MediClin MVZ GmbH Plau am See Cabinetul 
medical de ergoterapie şi logopedie
An der Brücke 1, 19386 Lübz 
Telefon +49(0)38735/24633

Cabinet de neurologie
Dr. med. Ralph Deymann
Medic specialist de neurologie şi psihiatrie
Nicola Robbin 
Medic specialist neurolog

Programare
Telefon +49(0)38735/87-315



Îngrijirea concentrată asupra pacienţilor, ceea ce înseamnă 
îngrijirea saloanelor şi a secţiilor, vă asigură contactul cu 
persoane concrete de referinţă. Aceste demersuri permit un 
tratament individual având ca scop garantarea unei situaţii 
corespunzătoare pentru toate persoanele implicate pe par-
cursul perioadei dumneavoastră de spitalizare.

Personalul de îngrijire colaborează cu reprezentanţii altor 
grupe profesionale (de exemplu logopezi, fizioterapeuţi şi 
ergoterapeuţi) pentru asigurarea unui tratament coordonat.

O sarcină suplimentară a serviciului de îngrijire oferit de 
spitalul MediClin Krankenhaus Plau am See este reprezentat 
de calificarea personalului în specializările surori medicale şi 
personal de îngrijire, precum şi asistent tehnic pentru inter-
venţii chirurgicale. Partenerii de cooperare pentru instruirea 
teoretică sunt Şcoala profesională din cadrul clinicii MediClin 
Müritz Klinikum din Waren (Müritz) şi Şcoala OTA din cadrul 
Şcolii profesionale a clinicii  KMG Güstrow. Instruirea practică 
conform prevederilor din Legea privind îngrijirea medicală 
este coordonată în cadrul clinicii noastre de instructori pregă-
tiţi în domeniul practic.

Serviciul de îngrijire din cadrul spitalului nostru îşi concen-
trează activitatea cotidiană pentru asigurarea asistenţei 
şi îndrumării dumneavoastră pentru a oferi pe de-o parte 
asistenţă competentă şi, pe de altă parte, sentimentul de 
siguranţă.
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Îngrijire completă

În cadrul serviciului de îngrijire oferit de spitalul MediClin 
Krankenhaus Plau am See, aproximativ 200 de angajaţi au 
plăcerea să lucreze pentru dumneavoastră.

Categoria profesională a personalului de îngrijire, cu atribuţii 
de sine stătătoare, este implicată semnificativ în îngrijirea şi 
asistenţa dumneavoastră profesională.

Respectarea acestor cerinţe implică instruirea şi perfec-
ţionarea permanentă în domeniul teoretic şi practic. Din 
acest motiv, oferirea permanentă a accesului la cele mai noi 
rezultate din domeniul îngrijiri prin valorificarea literaturii de 
specialitate,  a internetului şi a standardelor naţionale pentru 
experţi reprezintă un aspect de la sine înţeles pentru noi.

Atenţia activităţii de îngrijire este concentrată asupra dum-
neavoastră şi a nevoilor cu care vă confruntaţi.

Considerăm că sunteţi un client, partener şi om care benefici-
ază de îngrijirea noastră, având drepturi egale şi dreptul de a 
decide. Îngrijirea completă înseamnă din perspectiva noastră 
înţelegerea şi acceptarea bolnavului prin personalitatea sa 
individuală, fără a ne rezuma la tratarea unui organ bolnav. 
În cadrul îngrijirii cu rol de activare sunt valorificate resursele 
dumneavoastră. Aceste persoane care vă ajută să vă ajutaţi 
singuri respectă dorinţele şi nevoile dumneavoastră, permit 
de exemplu menţinerea în mare parte a independenţei dum-
neavoastră şi vă includ astfel în procesul de îngrijire.
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Informaţii utile 

Sosire şi internare

Înregistrare şi programare
 Programarea la spital implică – cu excepţia situaţiilor 

urgente – respectarea anumitor formalităţi. Biroul de 
înregistrare a pacienţilor se află chiar lângă recepţie.

 Vă rugăm să ne ajutaţi prin oferirea informaţiilor necesa-
re, prin prezentarea cardului dumneavoastră de asigura-
re de sănătate. Bineînţeles că vom respecta caracterul 
confidenţial al datelor dumneavoastră.

 Imediat după îndeplinirea formalităţilor, sunteţi condus 
de un angajat al departamentului de programare sau de 
o asistentă din cadrul clinicii respective la secţia cores-
punzătoare.

 Dacă se impune din punct de vedere medical, permitem 
şi prezenţa însoţitorilor.

Vizitatori
 În toate secţiile puteţi primi vizite zilnic după consultarea 

surorilor medicale din cadrul secţiei între orele 8.00 şi 
12.00, precum şi între orele 14.00 şi 20.00. Sunt permi-
se vizite şi în afara acestui interval în acord cu medicul 
şef al secţiei. Vă rugăm pe dumneavoastră, pe oaspeţii 
dumneavoastră şi pe ceilalţi pacienţi să vă respectaţi 
reciproc pentru ca vizitele să nu se transforme într-un 
supliciu.

Telefon
 La recepţie se efectuează înregistrarea şi activarea 

liniei dumneavoastră telefonice. Costurile aferente sunt 
de 1,00 € taxă de punere la dispoziţie pe zi, la care se 
adaugă 0,15 € pentru fiecare unitate. Este necesară o 
plată anticipată în valoare de 10,00 € şi o garanţie de 
5,00 €. Garanţia, precum şi unităţile care nu sunt valori-
ficate prin convorbiri telefonice urmează a vă fi restituite 
fără îndoială la închiderea conexiunii dumneavoastră.

 La înregistrarea la recepţie vi se comunică numărul 
dumneavoastră de telefon. Prin intermediul acestuia 
puteţi fi contactat şi de către apelanţi externi direct în 
camera dumneavoastră.

 Şi dacă doriţi doar să recepţionaţi apeluri telefonice, 
trebuie să solicitaţi activarea telefonului dumneavoas-
tră la recepţie. În afara taxei de punere la dispoziţie 
nu sunt aplicabile alte taxe pentru apelurile recepţio-
nate.

  În zona intrării este disponibil în mod suplimentar un 
telefon cu fise. Din motive de siguranţă, vă rugăm să 
închideţi telefonul dumneavoastră mobil.

TV/radio
 Din respect faţă de ceilalţi pacienţi, sonorul televizoa-

relor şi al aparatelor radio este redat numai la căşti. 
Acestea pot fi obţinute de la recepţie pentru suma de 
5,00 €.

 Utilizarea televizorului şi ascultarea programelor radio 
sunt gratuite.

Internet
 Pentru accesul la internet din camera pacienţilor, 

precum şi din zonele de aşteptare este necesar un 
Notebook compatibil W-LAN. Costurile pentru accesul 
la internet sunt de 5,95 € per zi sau alternativ de 
17,85 € pe săptămână.

 În caz de necesitate, vă rugăm să luaţi legătura, cu 
recepţia spitalului MediClin Krankenhaus Plau am 
See. Dacă nu dispuneţi de un Notebook compatibil 
W-LAN, puteţi utiliza terminalul de internet din holul 
centrului de recuperare MediClin Reha-Zentrum Plau 
am See. O unitate (2 minute) costă 0,10 €.

 Instrucţiunile de utilizare sunt disponibile direct la 
nivelul terminalului. Pentru activare vă rugăm să luaţi 
legătura cu personalul de la recepţie.



Informaţii utile 
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Îngrijire

Variante de meniuri
 Dorim să respectăm dorinţele pacienţilor noştri. Puteţi 

opta între mai multe variante de meniuri (excepţie: dietă 
strictă). Puteţi alege în funcţie de planul de alimentaţie şi 
puteţi opta pentru mese mai mult sau mai puţin copioa-
se. Surorile medicale şi personalul de îngrijire recepţi-
onează solicitările dumneavoastră şi le comunică mai 
departe la bucătărie.

Băuturi
 Apa minerală este pusă la dispoziţie gratuit pentru 

pacienţii internaţi în spitalul nostru. La masă, personalul 
nostru oferă în mod suplimentar ceai şi cafea.

Cantina
 Cantina se află în centrul de recuperare MediClin Reha-

Zentrum Plau am See. Aici puteţi servi băuturi, prăjituri 
şi gustări.

Fumatul şi consumul băuturilor alcoolice
 Vă rugăm să manifestaţi înţelegere faţă de opinia 

noastră conform căreia consumul de nicotină şi alcool 
nu este compatibil cu o evoluţie pozitivă a procesului 
de însănătoşire. Din acest motiv, fumatul şi consumul 
băuturilor alcoolice sunt interzise în incinta spitalului.

Asistenţă personală

Serviciul social
 Angajaţii serviciului social vă oferă consultanţă cu privire 

la toate situaţiile sociale de urgenţă, precum şi la as-
pectele de drept social, vă oferă asistenţă la asigurarea 
tratamentelor ulterioare şi a îngrijirii la domiciliu şi vă asi-
gură răspunsuri la întrebările dumneavoastră în legătură 
cu recuperarea medicală, profesională şi socială.

 Dumneavoastră şi aparţinătorii dumneavoastră puteţi 
contacta personalul serviciului social la numărul de 
telefon -251.

Asistenţa religioasă
 Rolul asistenţei religioase în cadrul clinicii este acela 

de a oferi asistenţă, ajutor şi încurajare. În cadrul 
spitalului nostru este oferită asistenţă religioasă atât 
evanghelică, cât şi catolică. Aceasta poate fi solicitată 
de oricine:

 • ca vizită la patul pacienţilor
 • pentru discuţia asistenţa religioasă într-o încăpere  

  a clinicii
 • pentru ascultare
 • pentru rugăciune şi împărtăşanie
 • pentru discuţii cu aparţinătorii dumneavoastră

 Cu ocazia sărbătorilor religioase, precum şi o dată 
pe lună are loc o rugăciune la final de săptămână în 
aula centrului de recuperare MediClin Reha-Zentrum 
Plau am See. Termenele sunt comunicate din timp în 
incintă.

 Posibilităţi de contact:
 Comunitatea bisericii evanghelice Plau
 Pastorul Hannah Poppe 
 Telefon +49(0)38735/40-200  

www.kirche-plau.de
 Parohia romano-catolic Lübz
 Preot Hans-Theodor Purbst Telefon 

+49(0)38736/4213 6

 Ne face plăcere să vă intermediem legătura cu un 
asistent religios. Nu trebuie decât să comunicaţi 
această solicitare personalului nostru de îngrijire din 
secţia dumneavoastră sau din recepţia spitalului. În 
acest caz, personalul nostru vă programează fără 
întârziere.
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Bancomat
 Un bancomat EC al Sparkasse este disponibil chiar 

în MediClin Reha-Zentrum Plau am See (centrul de 
recuperare).

Chioşc
 În chioşcul nostru vă oferim o gamă variată de articole 

cosmetice, băuturi, dulciuri şi reviste, precum şi haine 
sport şi articole de scris. În mod suplimentar, este 
disponibilă o varietate de buchete de flori, fiind oferită 
şi posibilitatea de lansare a comenzilor pentru livrarea 
de flori.

 De luni până vineri, personalul de la chioşc vizitează 
secţiile între orele 10.00 şi 12.00. Primim cu plăcere 
comenzile dumneavoastră şi telefonic – în acest caz, 
vă aducem articolele dorite chiar la dumneavoastră în 
salon la următoarea vizită în secţie (tel. -140).

Parcare 
 Pentru pacienţi şi vizitatori este disponibilă o parcare 

proprie a spitalului care poate fi utilizată gratuit.

 Vă rugăm să aveţi în vedere că drumurile de acces 
sunt utilizate şi de ambulanţe, motiv pentru care nu 
este permisă blocarea acestora. Vă rugăm să respec-
taţi marcajele şi indicatoarele.

 Este exclusă orice răspundere a administratorului cli-
nicii pentru prejudicii cauzate prin accident, furt, intrare 
prin efracţie sau evenimente similare.

Poştă
 Cărţi poştale, timbre şi plicuri de scrisori sunt comer-

cializate la chioşc. O cutie poştală pentru expedierea 
scrisorilor este amplasată în parcare, în faţa intrării 
centrului de recuperare. Puteţi preda şi la recepţie 
scrisorile dumneavoastră timbrate.

Informaţie
 Personalul de îngrijire din cadrul secţiei dumnea-

voastră vă oferă asistenţa necesară. Bineînţeles că 
dacă aveţi întrebări vă puteţi adresa şi personalului 
de la recepţie (tel. -109). Doriţi să vă informaţi în mod 
suplimentar asupra punctelor de atracţie din regiune? 
Sau doriţi să rezervaţi o cameră pentru vizitatorii dum-
neavoastră? Centrul de informare turistică al oraşului 
Plau am See vă oferă consultanţă cu plăcere: Markt-
str. 20, Tel. +49(0)38735/45678 www.info-plau.de

Aprecieri, critici şi sugestii
 Suntem interesaţi de opiniile şi sugestiile dumnea-

voastră. Pe parcursul perioadei de spitalizare, veţi 
primi un chestionar pentru pacienţi în care puteţi 
înregistra opinia dumneavoastră cu privire la perioada 
petrecută în spital. Ca mulţumire pentru completarea 
acestuia beneficiaţi la predarea la recepţie de o redu-
cere de 2,00 € din valoarea facturii dumneavoastră 
telefonice.

Servicii

Bibliotecă
 O colecţie de cărţi, reviste şi înregistrări muzicale 

pentru pacienţii noştri este disponibilă în centrul de 
recuperare MediClin Reha-Zentrum Plau am See.

 La recepţia centrului de recuperare MediClin puteţi 
împrumuta jocuri de societate pentru utilizarea aces-
tora în foaierul respectiv.

Frizerie şi pedichiură
 Vizavi de recepţie se află un salon de frizerie. Acesta 

este deschis de marţi până vineri între orele 9.00 
şi 12.00 şi între orele 13.00 şi 18.00. În salonul de 
frizerie sunt asigurate lunea tratamente de pedichiură. 
Pentru o programare nu trebuie decât să intraţi în 
salon sau să daţi un telefon (tel. -111).
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Nützliche Hinweise

Spitalul MediClin Krankenhaus 
Plau am See
Quetziner Straße 88, 19395 Plau am See
Telefon +49(0)38735/87-0, 
Telefax +49(0)38735/87-110
info-plau@mediclin.de, www.mediclin.de/plau-akut

Prezentare generală a numerelor  
importante de telefon

Numere interne de telefon
 Frizerie, pedichiură
 Chioşc în spital
 Chioşc în centrul de recuperare
 Cantina im centru de recuperare
 Recepţie în spital
 Recepţie în centrul de recuperare
 Sală de gimnastică medicală şi de forţă 

 în centrul de recuperare
 Serviciul social

    
Numere de telefon externe  
Pentru convorbirile externe, vă rugăm să formaţi  
în toate cazurile un „0“ înainte.

 Taxi Weichhold
 Centrul de informare turistică Plau
 Pastor evanghelic

 Hannah Poppe
 Preot catolic

 Hans-Theodor Purbst
 Librăria Schult
 Optician Brüngel
 Farmacia Burg
 Farmacia Plawe
 Curăţătorie/spălătorie Klöpping
 Agenţie poştală

 

111
140

4195
4146

109
4109

4310
251

 

42107
45678

40200

+49(0)38736/42136
44524
42107
44595
42196
40398
44914

 
 

 
Înot, sport, saună şi solar

 Centrul de recuperare MediClin Reha-Zentrum Plau am 
See dispune de o piscină acoperită, o sală de gimnas-
tică medicală şi de forţă, precum şi de o saună, aceste 
facilităţi putând fi utilizate şi de către pacienţii spitalu-
lui. Informaţii suplimentare cu privire la programele de 
funcţionare şi la preţuri sunt oferite de personalul de la 
recepţia centrului de recuperare, la numărul de telefon 
860. La această recepţie este disponibilă şi o broşură 
cu o prezentare generală a ofertelor şi a preţurilor.

Opţiuni de transport
 Linia de autobuze 735 a firmei de transport Parchim 

opreşte la staţia publică „Plau Krankenhaus“. De 
aici puteţi urca de mai multe ori pe zi în autobuzele 
în direcţia Plau centru, precum şi către gările din 
împrejurimi din Meyenburg, Karow, Krakow am See şi 
Güstrow. Graficul actual de circulaţie este disponibil la 
recepţie. Biletele sunt comercializate direct de şofer.

Divertisment şi evenimente în incintă
 De mai multe ori pe parcursul săptămâinii, în centrul 

de recuperare MediClin Reha-Zentrum Plau am See 
este oferit un program de divertisment. Şi pacienţii  
spitalului MediClin Krankenhaus Plau am See sunt 
invitaţi să asiste la acesta! Programul actual poate fi 
consultat la recepţie.

Obiecte de valoare
 Vă recomandăm să lăsaţi obiectele de valoare acasă! 

Cu toate acestea, dacă doriţi depozitarea în siguranţă 
a bijuteriilor sau a obiectelor similare pe parcursul 
spitalizării dumneavoastră, acestea pot fi predate la 
administraţie, cu confirmare de primire.
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Servicii opţionale

Următoarele servicii opţionale contra cost sunt oferite supli-
mentar faţă de îngrijirea standard:

01 Tratament medical asigurat de medicii şefi

02 Cazarea într-o rezervă cu 1 pat cu acces la internet

03 Cazarea într-o cameră cu 2 paturi cu acces la internet

04 Asigurarea unui supraveghetor de noapte care nu este  
 necesar din punct de vedere medical

Dacă doriţi să valorificaţi un serviciu opţional, solicitaţi consul-
tanţă din partea secretariatului medicului şef sau a adminis-
traţiei pacienţilor.

Externare

La  externarea din spitalul nostru, nu uitaţi să treceţi pe la 
recepţie. Aici sunt decontate costurile pentru convorbirile 
dumneavoastră telefonice – dacă este cazul – şi sunt înca-
sate coplăţile pentru pacienţi (a se vedea Reglementarea 
costurilor). Plăţile pot fi achitate şi cu cardul de credit.

Listă de verificare – De ce aveţi nevoie pentru internarea dumneavoastră

Pentru o şedere cât mai plăcută şi fără probleme 
trebuie să aveţi asupra dumneavoastră, respectiv 
să solicitaţi anterior următoarele obiecte:

 Fişa de internare
 Card de membru al casei de asigurări de sănătate
 Radiografii
 Concluzii ale examinărilor
 Aprobarea costurilor din partea casei de asigurări de 

sănătate (în cazul pacienţilor privaţi)
 Halat de baie
 Încălţăminte comodă
 Prosoape
 Articole de igienă
 Medicamente (care v-au fost prescrise medical)

Reglementarea costurilor

În principiu, costurile de spitalizare sunt suportate de către 
casele de asigurări de sănătate. Cu toate acestea, casele 
încasează coplăţi pe zi în valoare de 10 euro. Această pre-
vedere este aplicabilă pentru cel mult 28 de zile pe parcursul 
unui an calendaristic. Ziua internării şi cea a externării nu 
sunt însumate, ci sunt luate în calcul fiecare ca zi completă.

Următorii pacienţi sunt scutiţi de coplată conform 
prevederilor din articolul 39, alineatul 4 Cod Social V:

 Copiii şi tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani 
 Pacienţii BG
 Veteranii de război, solicitanţii de azil, persoanele care se 

află în serviciul civil 
 Pacienţii internaţi în alte spitale 
 Pacienţii care necesită tratament pre-staţionar
 Pacienţii care prezintă o scutire acută de plată (ceea ce 

înseamnă începând cu data de 01.01.2004) 
 Naşterile (fără complicaţii)
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Locaţia clinicii

Denumirea oraşului Plau am See provine de la cel de-al trei-
lea lac ca mărime din nordul Germaniei – acesta măsoară 15 
km lungime şi o lăţime de până la 6 km. Oraşul este ampla-
sat pe malul vestic al lacului şi, cu cei 6.500 de locuitori, este 
orientat în principal către turism. Din 1994 Plau a adăugat la 
denumirea sa menţiunea atractivă şi interesantă din punct de 
vedere publicitar „am See“, fiind în mod suplimentar o staţiu-
ne balneoclimaterică renumită.

Spitalul MediClin Krankenhaus Plau am See se află în ime-
diata apropiere a malului lacului, în nordul oraşului Plau, în 
cartierul Quetzin.

Accesul la spitalul MediClin Krankenhaus Plau am 
See este facil: 

Cu trenul
Cea mai apropiată gară este în Karow.
De aici puteţi călători cu autobuzul sau cu taxiul.

Cu maşina
Accesul cu maşina în Plau am See este facil – pe A19 Berlin 
– Rostock, precum şi pe B 103, din toate direcţiile.



  l 23

Persoane de contact

Director medical
Prof. dr. med. Erich Donauer
aerztlicherdirektor@plau.mediclin.de

Clinici

Clinica de neurochirurgie şi stereo-
taxie
Medic şef
Prof. dr. med. Erich Donauer
neurochirurgie@plau.mediclin.de

Secretariat  
Telefon +49(0)38735/87-341
Telefax +49(0)38735/87-342

Clinica de recuperare medicală  
rapidă faza B
Medic şef
Prof. dr. med. Erich Donauer
fruehreha@plau.mediclin.de

Secretariat  
Telefon +49(0)38735/87-310
Telefax +49(0)38735/87-311

Clinica de neurologie si unitate de 
urgente neurovasculare
Medic şef
Dr. med. Ralph Deymann
akutneurologie@plau.mediclin.de

Secretariat  
Telefon +49(0)38735/87-371
Telefax +49(0)38735/87-372 

Clinica de ortopedie, traumatologie 
şi chirurgia mâinii
Coordonator traumatologie 
Priv. doc. dr. med. Angela Olinger

Coordonator chirurgia mâinii
Sven Kirsten
ortho-unfall@plau.mediclin.de

Secretariat  
Telefon +49(0)38735/87-321
Telefax +49(0)38735/87-322

Clinici

Clinica de chirurgie generală şi 
chirurgie viscerală
Medic şef
Dr. med. Carsten Hoffmann
allgemeinchirurgie@plau.mediclin.de

Secretariat  
Telefon +49(0)38735/87-351
Telefax +49(0)38735/87-352

Clinica de medicină internă
Medic şef 
Dr. med. Holger Schmitt
innere@plau.mediclin.de

Secretariat  
Telefon +49(0)38735/87-361
Telefax +49(0)38735/87-362

Secţia de radiologie şi  
neuroradiologie
Medic şef
Dr. med. Klaus Terstegge
neuroradiologie@plau.mediclin.de

Secretariat  
Telefon +49(0)38735/87-201
Telefax +49(0)38735/87-293

Clinica de anesteziologie şi  
terapie intensivă
Medic şef
Dr. med. Ralf Baetgen
intensivmedizin@plau.mediclin.de

Secretariat  
Telefon +49(0)38735/87-301
Telefax +49(0)38735/87-44321

Ambulatoriu pentru situaţii de 
urgenţă
Telefon +49(0)38735/87-8212

Administraţie

Director medical
Prof. dr. med. Erich Donauer
aerztlicherdirektor@plau.mediclin.de

Secretariat   
Telefon +49(0)38735/87-341
Telefax +49(0)38735/87-342

Director economic
Dipl.-Ing. oec. Annette Schäfer
verwaltung@plau.mediclin.de

Secretariat  
Telefon +49(0)38735/87-101
Telefax +49(0)38735/87-766

Serviciul social
Asistent social diplomat/ 
pedagog social
Angela Krause 
angela.krause@plau.mediclin.de
Telefon +49(0)38735/87-351
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MediClin integreaza.

www.krankenhaus-plau.de

Spitalul MediClin Krankenhaus Plau am See
Quetziner Straße 88, 19395 Plau am See
Telefon +49 (0) 38735/87-0, Telefax +49 (0) 38735/87-110
info.plau-akut@mediclin.de

Romania: + 40722407776, info@clinici-mediclin.ro, www.clinici-mediclin.ro

Prezenţa MediClin


