καλώς ήρθατε στο ιατρείο για
Γενική Παιδιατρική και
Παιδοκαρδιολογία

Κύρια Διεύθυνση:

Bahnhofplatz 3, D-82131 Gauting
Παραρτήματα του ιατρείου βρίσκονται στο Starnberg (GUCH ),
Schongau και Mittenwald

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 0049-89-86488488
Φαξ: 0049-89-86488489
e-mail: anmeldung@kinderkardiologe-muenchen.de

Ωράριο λειτουργίας ιατρείου (σε διακοπές, γιορτές και αργίες ισχύει άλλο ωράριο):
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάβßαδο

8.30 – 13.00
8.30 – 19.00
8.30 – 17.00
8.30 – 13.00
8.30 – 17.00
10.00 – 12.00

14.00 – 19.00

14.00 – 19.00
Για επείγουσες περιπτώσεις τηλεφωνική
επικοινωνία απο τις 9.30

Υπηρεσίες του ιατρείου μας
Γενική παιδιατρική
Παιδοκαρδιολογία

Νεογνολογία

GUCH (grown up congenital heart diseases,
Εγγενείς καρδιακές ανωμαλίες στους
ενήλικες)

Συνολικό φάσμα της βασικής παιδιατρικής
περίθαλψης
Μοντέρνα μη επεμβατική τεχνολογία για
καρδιολογικές διαγνώσεις
Ειδική φροντίδα για πρόωρα βρέφη και νεογνά
μετά το εξιτήριό τους από το νοσοκομείο /
κλινική
Ειδική περίθλαψη για νέους και ενήλικες με
εγγενείς καρδιακές ανωμαλίες

Αναλυτικό φάσμα των ιατρικών υπηρεσιών
Παιδοκαρδιολογία
Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι της μη επεμβατικής παιδοκαρδιολογίας είναι διαθέσιμες.
Προηγμένη τεχνολογία για διαγνώσεις μέσω υπερηχογραφήματος, επίσης με φορητές
συσκευές
Ηλεκτροκαρδιογραφήματα, Holter monitoring και τεστ κόπωσης είναι υποβοηθούμενα από
υπολογιστές. Χρησιμοποιείται διάδρομος γυμναστικής ή ποδήλατο, ανάλογα με την ηλικία
και το ύψος του ασθενούς . Πραγματοποιείται εξέταση επιπέδου στρες μετρώντας την
πρόσληψη οξυγόνου, την εκπομπή υδρογονάνθρακα και το γαλακτικό οξύ. Η εξέταση αυτή
αποτελεί μεταξύ άλλων αποτελεσματική και αξιόπιστη μέτρηση για την αθλητιατρική
Event recording για ασθενείς με σπάνιες καρδιακές αρρυθμίες
Η πίεση του αίματος μετριέται πάντα με ταλαντωσιμετρία, η 24ωρη μέτρηση της πίεσης
αίματος είναι δυνατή για παιδιά όλων των ηλικιών

Γενική Παιδιατρική
Ιατρική περίθαλψη για όλες τις οξείες και χρόνιες νόσους στην παιδιατρική
Όλες οι προληπτικές εξετάσιες (U2-U11 and J1/J2) ανάλογα με τις οδηγίες των υπηρεσίων
υγείας στην Γερμανία
Γίνονται όλοι οι εμβολιασμοί σύμφωνα με τις οδηγίες και συστάσεις της Μόνιμης
Γερμανικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Φυσικά δίνονται εξατομικευμένες συμβουλές για
εμβολιασμούς
Διαγνώσεις μέσω υπερηχογραφήματος για βρέφη, νήπια και μεγαλύτερα παιδιά
Έλεγχοι όρασης και ακοής υποβοηθούμενοι από υπολογιστές
Έλεγχος λειτουργίας πνευμόνων μέσω πληθυσμογραφίας
Οnline σύνδεση με απολύτως αξιόπιστο βιοχημικό εργαστήριο για τη διεξαγωγή πολλών
ειδών βιοχημικών, γενικών και λειτουργικών ελέγχων

GUCH (Grown up congenital heart disease)
Μια μέρα την εβδομάδα, Δευτέρα πρωί, δεχόμαστε ενήλικες με εγγενείς καρδιακές
ανωμαλίες. Η επίσκεψη των ενηλίκων πραγματοποιείται στο ιατρείο του Dr.Herkommer και
της Dr.Mulser στο Starnberg-Percha, Enzianstraße 4 a, (www.kardiologie-starnbergersee.de). Και οι δύο ειναι ειδικοί στην καρδιολογία και την ειδική παθολογία. Τόσο ο κ. Prof.
Stern όσο και o κ. Fakler είναι ειδικοί στην περίθαλψη ενηλίκων με εγγενείς καρδιακές
ανωμαλίες
Νεογνολογία
Ο Prof. Stern είναι ειδικός στη φροντίδα νεογνών. Ο Κ. Fakler απέκτησε την μακρά εμπειρία
του από την περίθαλψη νεογνών στην εντατική παιδιατρική μονάδα και από την υπηρεσία
του ως ιατρός στα επείγοντα περιστατικά παίδων στο Μόναχο
Όλες οι τεχνικές προυποθέσεις για την περίθαλψη και φροντίδα νεογνών είναι διαθέσιμες.
Το ιατρείο μας φροντίζει για τα νεογνά στο νοσοκομείο Helios Klinik München West στο
München-Pasing.

