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În câteva cuvinte 

PRESCAN – compania 

Prescan GmbH este un centru de coordonare pentru investigații medicale inovatoare. Încă din anul 2005, 
compania austriacă efectuează investigații medicale premium intermediul specialiștilor și a aparatelor medicale 
de ultimă generație și vă ajută să economisiți timp. Datorită serviciilor de prevenție pe care le oferă, Prescan a 
reușit deja să ofere diagnostice în timp util multor persoane aflate la nevoie. Compania a devenit cunoscută 
datorită investigației tip Total Body Scan®, o examinare medicală a întregului corp. Clinicile Prescan GmbH se 
află în Viena, Graz și Salzburg. 

 

Ce înseamnă Prescan 
 

Personal & confortabil: Preocuparea principală a Prescan este îngrijirea personală. Clienții noștri sunt însoțiți de 
angajații noștri la fiecare investigație efectuată. Noi coordonăm totul, adunăm rezultatele, acestea fiind întotdeauna 
disponibile pentru dumneavoastră. Astfel, vă oferim un nivel sporit de confort. 

Rapiditate & flexibilitate: Prescan le garantează clienților săi un proces de investigație care îi va ajuta să 
economisească timp. Cozile de așteptare reprezintă un tabu, chiar dacă vă luăm în considerare dorințele. Acest 
lucru este posibil deoarece la Prescan efectuăm toate tipurile de investigație în același loc. Chiar și o investigație 
complexă precum Total Body Scan® durează doar o jumătate de zi. 

Competență & siguranță: La Prescan, clienții pot avea încredere că sunt consultați de medici de top. Dispunem de 
o rețea de specialiști independenți și internaționali în toată Austria. Echipa Prescan încearcă să asigure 
întotdeauna o calitate superioară pentru a oferi cea mai bună îngrijire medicală clienților săi. 

 

Citări 
 
 
 
Directorul general Georg Haury: 

DESPRE INVESTIGAȚIILE PREVENTIVE PREMIUM: „Austria dispune de unul dintre cele mai bune sisteme de sănătate 
din întreaga lumea. Dar chiar și acesta își poate atinge limitele. În ceea ce privește serviciile de investigație preventivă, 
noi venim în completarea sistemului medical public. Ceea ce face acest lucru posibil sunt aparatele medicale de ultimă 
generație și medicii noștri de top. În plus, avantajul pe care-l oferim este că medicii noștri își dedică timp discuțiilor cu 
pacienții pe baza rezultatelor medicale obținute.” 

FACTORUL TIMP: „Cu toții cunoaștem problema: să ne facem o programare la medic sau la un laborator de analize 
medicale poate necesita destul de mult timp. Trebuie să mai punem la socoteală și perioada de timp dinaintea 
primirii trimiterii medicale. Noi putem să vă oferim o soluție în doar câteva ore. În general, regula noastre este 
următoarea: un apel este de ajuns și vom coordona toate programările, procedurile și discuțiile cu medicii pe care 
îi solicitați.” 
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Ce servicii oferim 

Total Body Scan®: Un control medical ce oferă proceduri imagistice în patru variante de pachete de investigație. 
Acest program complet de investigație preventivă ajută la excluderea simptomelor afecțiunilor tumorale, a 
infarctului miocardic și a accidentului vascular cerebral și vă oferă, în numai o zi, o privire de ansamblu asupra 
stării dumneavoastră actuale de sănătate. 

Pachet premium de examinare după infectarea cu Covid-19: Un program special adaptat la nevoile celor ce au 
depășit infecția cu coronavirus. O anamneză complexă vă va clarifica status quo-ul. În cadrul acestui program veți 
efectua un CT toracic, un ECG, o ecocardiografie și o examinare a capacității pulmonare. Analizele complete de 
laborator, un test de anticorpi COVID-19 și o discuție despre rezultatele obținute completează oferta. În acest 
mod, starea de sănătate actuală vă poate fi evaluată rapid și vi se pot face sugestii terapeutice adecvate. 

Analize de laborator: Pentru a obține o imagine clară asupra stării de sănătate a pacienților noștri, punem la 
dispoziție efectuarea analizelor medicale de laborator ale probelor de sânge, urină și scaun. În cazul în care un 
client dispune deja un rezultat recent al analizelor de laborator (de exemplu, analize de laborator efectuate în 
cadrul instituțiilor medicale publice) la momentul efectuării investigației Total Body Scan®, această examinare nu 
mai este necesară. 

Program Cardio-Plus: Adăugat în cadrul investigației Total Body Scan® sau achiziționat separat. Prin intermediul 
ecocardiografiei, a testului de efort și a ECG-ului, pot fi examinate în cel mai eficient mod posibil funcția valvelor 
cardiace, fluxul sanguin, ventriculele inimii și funcția de pompare a inimii în repaus, precum și în condiții de efort.  

Investigație ginecologică: Această investigație joacă un rol deosebit în identificarea timpurile a cancerului de col 
uterin și a cancerului de sân. Investigația ginecologică include o discuție terapeutică, o examinare vaginală cu 
ultrasunete, un test Papanicolau și un frotiu de secreții, precum și palparea sânilor și a ganglionilor limfatici. 

Investigație urologică: Cu cât cancerul de prostată este descoperit mai devreme, cu atât sunt mai mari șansele de 
vindecare. Investigația preventivă include o sonografie a rinichilor, a abdomenului inferior, inclusiv determinarea 
urinei reziduale și examinarea testiculelor, o discuție terapeutică cu urologul, parametrii de laborator (PSA) și o 
examinare a prostatei. 

Investigație pentru depistarea cancerului de piele: Prin investigarea regulată a alunițelor, melanomul (cancer de 
piele) poate fi identificat precoce. MoleMax II, sistemul digital de microscopie cu lumină reflectată, permite 
dermatologului să examineze și straturile profunde ale pielii. Investigația este nedureroasă și poate fi urmărită de 
către pacient pe ecran. 

Investigație pentru depistarea cancerului de colon: Este indicat ca, începând cu vârsta de 45 de ani, să efectuați o 
investigație de depistare a cancerului de colon. Atât polipii, cât și carcinoamele sunt detectabile cu ajutorul 
colonoscopiei și pot fi îndepărtate fără durere în aceeași ședință. 
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Investigații individuale RMN și CT: Acestea pot fi efectuate independent de investigația tip Total Body Scan® sau 
alte programe menționate mai sus. Spre exemplu, clienții noștri pot efectua o astfel de investigație pentru a 
examina un umăr sensibil sau un genunchi dureros. 

 
Mai multe investigații: Oferim, evident, și alte tipuri de investigații și, dacă este necesar, vă ajutăm să vă coordonați operațiile. 
Contactați-ne și vă vom informa cu plăcere. 

 
 

Așa se desfășoară o investigație tip Total Body Scan®  

Investigația Total Body Scan® începe, de obicei, la ora 09:00. În funcție de domeniul de aplicare al serviciilor alese, 
investigația durează între 1,5 și 5 ore. Toate investigațiile se desfășoară în același loc pe durata unei zile. Medicii 
noștri colaboratori independenți își rezervă timp pentru dumneavoastră. 

Investigațiile: Procedura de investigație începe cu o discuție detaliată despre istoricul dumneavoastră medical cu 
medicul responsabil. În cadrul acesteia, medicul examinează istoricul medical al pacientului în viața de zi cu zi, în 
familie și la locul de muncă, și ia cunoștință de istoricul medical anterior. Apoi, urmează investigația cu 
ultrasunete a glandei tiroide și a arterelor carotide. Procedura este urmată de o tomografie computerizată (CT) 
cardiacă și pulmonară, conform indicațiilor. Prin intermediul ECG-ului opțional sau al programului Cardio-Plus, 
medicul examinează inima/circulația în stare de repaus, iar apoi la efort. Piesa centrală a Total Body Scan® este 
investigația RMN, în cadrul căreia sunt examinate toate organele și vasele de sânge importante, precum și 
coloana vertebrală. În acest mod, afecțiunile precum accidentele vasculare cerebrale și infarcturile miocardice, 
tumorile și modificările vasculare pot fi detectate într-un stadiu incipient. 

Angajații noștri poligloți și prietenoși vă însoțesc pe parcursul întregii proceduri și au grijă ca totul să se 
desfășoare în mod corespunzător. În plus, și micul dejun este inclus în program, căci clienții care efectuează 
analize de laborator trebuie să aibă repaos alimentar înainte de recoltare. 

Timp de așteptare minim, rezultate maxime: Programul complet de investigație medicală la Prescan durează între 
1,5 și 5 ore (în funcție de pachetul de investigații ales). Rezultatele investigațiilor sunt procesate în cursul după-
amiezii. A doua zi, veți participa loc o discuție finală de aproximativ 30 de minute. În cadrul acestei discuții 
detaliate, medicul curant vă va informa cu privire la rezultatele investigațiilor. Rezultatele complete sunt deja 
disponibile și vă vor fi transmise în format scris și digital. 
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O privire asupra istoriei companiei 

Interviu cu Georg Haury, directorul general al Prescan GmbH  

CUM A LUAT NAȘTERE COMPANIA? 

Haury: Totul a început printr-o coincidență nebunească. După ce am lucrat mai mult timp în industria hotelieră, 
organizare de evenimente și catering în industria filmului în Germania și Austria am devenit navigator profesionist. 
În anul 2005 mă aflam în Gran Canaria. La barul hotelului am intrat în vorbă cu un bărbat cu care am discutat, 
printre altele, despre cariere. Jan Zantinge din Țările de Jos mi-a povestit despre compania lui, Prescan, pe care o 
înființase în anul 2003 împreună cu un partener. Când a aflat că și eu voiam să-mi deschid o afacere și încercam 
să-mi găsesc o nouă provocare profesională – influențat fiind de lovituri ale destinului în familie din cauza 
afecțiunilor cu care se confruntau unii membri – și că eram interesat de medicină, m-a întrebat dacă vreau să 
deschid o filială a Prescan în Austria. Am fost foarte entuziasmat și astfel am înființat, în același an, Prescan 
GmbH în Viena împreună cu Erika Bürk. 
 
CUM AU FOST PRIMII ANI? 

Haury: Totul s-a întâmplat foarte rapid după ce am discutat cu fondatorul Prescan Țările de Jos. În cele din urmă, 
am reușit să ne bazăm pe expertiza primită din Țările de Jos, unde conceptul unui program de examinare cu 
optimizare a timpului funcționa deja foarte bine. Experiența soției mele, Erika, în domeniul vânzărilor și al 
dezvoltării afacerilor într-o companie care activează în sectorul medicinei preventive a fost la fel de utilă. La Viena 
am lucrat de la început împreună cu clinica Rudolfinerhaus, iar la Graz cu clinica privată Kreuzschwestern. Cererea 
pentru investigația Total Body Scan® a fost imensă în primii ani. Inițial, clienții din Austria și Europa Centrală au 
arătat cel mai mare interes, dar un val de interes a venit și din Europa de Est, în special din Rusia. Cifra noastră de 
afaceri a crescut rapid de la an la an și astfel am deschis încă două locații în Viena și Salzburg. 

CE VĂ REZERVĂ VIITORUL? 

Haury: Prescan GmbH s-a impus ca centru de coordonare a investigațiilor medicale în Austria, dar și-a făcut un 
renume ca furnizor de investigații premium și în afara granițelor. Mulți clienți din Rusia sau din Europa de Sud-Est, 
cum ar fi România, apelează la serviciile noastre. Obiectivul nostru este de a ne extinde în continuare rolul de 
pionierat în domeniul asistenței medicale private în viitor. 



 

 

7 

 

 

 

Hans a avut noroc 

Totul a început cu o „tuse stranie” și o „senzație ciudată”. 

„Tatăl meu a crezut că era vorba despre o răceală, dar eu eram sceptic – până la urmă, nu fumase o zi în viața lui”, 
spuse Bernhard Glück. I-a cerut tatălui său să facă mai mult decât să meargă la medicul de familie pentru un 
control și pentru obișnuitele analize de sânge. 

Este posibil ca Johann „Hans“ Glück să nu mai fi fost astăzi în viață dacă fiul său nu l-ar fi convins să efectueze o 
investigație tip Total Body Scan®. La acea vreme, Bernhard era deja clientul lui Prescan de ceva vreme, deoarece 
subiectul investigațiilor medicale preventive îl însoțea de mult timp - a fost diagnosticat cu cancer testicular la 
vârsta de 28 de ani. 

În timpul tomografiei toracice, Johann Glück, pe atunci în vârstă de 78 de ani, a fost diagnosticat cu un proces 
malign ocupant de spațiu în lobul superior drept, un carcinom bronșic în stadiul 1. Acesta a fost clasificat ca fiind 
foarte suspect și i s-a recomandat să se supună imediat unei intervenții chirurgicale. 

O săptămână mai târziu a efectuat o operație endoscopică. Tratamente precum radioterapie și chimioterapie nu 
au fost necesare, deoarece intervenția a avut loc foarte devreme. Astăzi, în retrospectivă, Johann Glück spune: 
„Totul s-a întâmplat atât de rapid încât nu mi-am dat seama ce se întâmplă chiar atunci. Abia în aceste momente 
îmi dau seama că dacă fiul meu nu ar fi insistat atât de mult să merg la Prescan, astăzi poate nu aș mai fi fost 
aici...” 

Bernhard Glück efectuează o investigație Total Body Scan® la fiecare trei ani și este impresionat întotdeauna de 
procesul deloc complicat și foarte profesionist pe care echipa Prescan îl arată. „Consider această investigație 
drept o investiție importantă pentru sănătatea mea.” Într-adevăr, costurile pot fi semnificative, dar ele nu 
reprezintă nimic față de costurile ulterioare ale unor posibile tratamente cu internări de durată în spital și 
medicamente scumpe. Nici nu mai trebuie să menționăm ceea ce înseamnă pentru el personal faptul că tatăl său 
este încă lângă el. 
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Ce spun clienții noștri despre noi 

Prescan oferă servicii de primă clasă: rapizi, eficienți și prietenoși. Mă voi întoarce cu siguranță pentru a mă asigura că sunt sănătos.  
Josef Hickersberger  
Fost antrenor al echipei naționale de fotbal a Austriei 

Într-o perioadă scurtă de timp am primit informații exacte despre starea mea de sănătate, posibile puncte slabe și riscuri prezente. 
Michaela Frey, 
Administrator, Auto Frey 

Prin intermediul Total Body Scan® am vrut să văd cât de sănătos sunt, de fapt. Atunci când vrem să știm stadiul în care se află o afacere, utilizăm analiza 
stadiului curent. La rândul meu, am vrut să știu care este stadiul stării mele de sănătate și pot spune că am fost plăcut surprins. Nu numai că nu mi s-a 
găsit nimic neadecvat, dar circumstanțele au fost extrem de plăcute: tehnologie de ultimă oră, avantajele unei clinici private, medici care își dedică 
timpul pacienților și o echipă incredibil de drăguță. Țineți-o tot așa!  
Otmar Paugger   
Consultant fiscal



Fișă tehnică – lăsăm cifrele să 
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Nume companie 

 
 

Prescan GmbH 

Formă juridică Societate cu răspundere limitată („Gesellschaft mit beschränkter Haftung”) 

Sediu Billrothstraße 78, 1190 Viena 

Telefon +43 (0)1 890 6693 0 

Fax +43 (0)1 890 6693 19 

E-mail info@prescan.at 

Pagină web www.prescan.at 

Înființare 2005 

Asociați Georg Haury (76 %), Erika Bürk (24 %) 

Director general Georg Haury 

Domeniu de activitate Centru de coordonare pentru investigații medicale 

Poziționare pe piață Lider de piață în domeniul coordonării investigațiilor medicale preventive 
private în Austria și în afară țării  

Cunoscută pentru Investigație tip Total Body Scan® 

Angajați 8 

Clienți pe an circa 1.000 

Locații 5 locați: 
3 x în Viena: Billrothstraße 78, Lazarettgasse 25 

și Donaueschingerstraße 24 

1 x în Graz: Kreuzgasse 35 

1 x în Salzburg: Schallmooser Hauptstraße 41 

Contact media Jacqueline Proell 

Prescan GmbH 

Telefon: +43 (0)1 890 6693 17 

Mobil: +43 (0)699 1363 6366 
E-mail: j.proell@prescan.at 

mailto:office@wsk-bank.at
http://www.wsk-bank.at/
mailto:j.proell@prescan.at
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Sediul companiei 

Prescan GmbH 

Billrothstraße 78, 1190 Viena 

Telefon: +43 (0)1 890 6693–0 

Telefax: +43 (0)1 890 6693–19 

E-mail: info@prescan.at 

 

Clinicile noastre/partenerii noștri 

Rudolfinerhaus  

Billrothstraße 78, 1190 Viena 

Așa ajungeți la noi cu mijloacele de transport în comun: 

• Tren urban 45 – Stația „Oberdöbling“  

• Tramvai 38 – Stația „Silbergasse/Rudolfinerhaus“ 

• Autobuz 10A și 39A – Stația „Silbergasse/Rudolfinerhaus“  

 
Health Service Center (Clinica privată Viena) 

Lazarettgasse 25, 1090 Viena 

Așa ajungeți la noi cu mijloacele de transport în comun: 

• Linia de metrou U6, stația „Alser Straße“, apoi tramvai 43 – Stația 

„Skodagasse“ 

• Linia de metrou U2, stația „Schottentor“, apoi tramvai 43 sau 44 – stația 

„Skodagasse“ 

 
Millennium Diagnostik  

Donaueschingenstraße 24, 1200 Viena 

Așa ajungeți la noi cu mijloacele de transport în comun: 

• Tren urban S1, S2, S3, S4, S7 și tren regional aparținând ÖBB – Stația „Traisengasse“ 

• Linie de metrou U6 – Stația „Dresdner Straße“  

• Tramvai 2 – Stația „Hellwagstraße“  

• Autobuz 5A – Stația „Lorenz-Böhler-UKH“  

• Autobuz 37A – Stația „Allerheiligenplatz“   

• Autobuz 11A și 11B – Stația – Haltestelle „Allerheiligengasse“ 

mailto:info@prescan.at
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Clinica privată Kreuzschwestern  

Kreuzgasse 35, 8010 Graz 

Așa ajungeți la noi cu mijloacele de transport în comun: 

• Autobuz GVB 39 – Stația „Kreuzgasse“  

 
RMN DESCHIS 

Schallmooser Hauptstraße 41, 5020 Salzburg 

Așa ajungeți la noi cu mijloacele de transport în comun: 

• Autobuz AZS 4 – Stația „Grillparzerstraße“ 

 

 

Material fotografic 

Materialul fotografic este protejat prin drepturi de autor și poate fi folosit doar pentru 
reportaje editoriale despre Prescan. 

 

Angajat al Prescan ocupându-se de un pacient. 
© Prescan GmbH 

 

Medicul îi prezintă pacientului rezultatul investigației. 
© Prescan GmbH 
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Medicul îi explică pacientului rezultatul investigației. 
© Prescan GmbH 

 

Georg Haury și Erika Bürk reprezintă conducerea Prescan GmbH. 

© Prescan GmbH 
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