
Broșura noastră dorește să vă pună la dispoziție, în limba dvs. maternă 
informații despre clinica noastră de specialitate. În acest moment spitalul 
nostru dispune de 335 de paturi pentru șase secții supraspecializate în 
domeniul ortopediei, precum și neurologiei, medicinii interne și geriatriei, 
fiind cunoscut nu numai la nivel regional, ci și național și internațional în 
domeniul ortopediei și traumatologiei. Tratăm an de an peste 9.000 de 
pacienți internați și 21.000 în ambulator, iar tendința este în creștere.
Secția Prof. Dr. Dr. Wolf Drescher se ocupă cu precădere de chirur-
gia electivă (intervenții planificate). Este vorba cel mai adesea de 
tratamentul degenerărilor artriculare cunoscute sub denumirea 
de artroză.
Scopul nostru: restituirea unei calități firești a vieții.
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Direcţia Berlin
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Cu autoturismul:
Autostrada federală A73 ieșirea Feucht / Neumarkt
 › Direcția Neumarkt B8.
În Schwarzenbruck la cel de-al doilea  
semafor la stânga
 › Burgthanner Straße.
Ulterior la stânga în cea de-a treia intersecție.

Cu trenul:
Nürnberg gara centrală linia S3
 › Direcția Neumarkt,  
sau din direcția opusă S3
 › Direcția Nürnberg.
Coborâre la gara Ochenbruck

Competența se câștigă prin încredere
DRAGI  ROMÂNI  CARE TRĂIȚ I  ÎN  GERMANIA,

Dr. medic Albert Bratu 
Medic primar:  
ortopedia membrelor 
inferioare și endoprotezare

Prof. Dr. Dr. Wolf Drescher 
Șef de secție: 
ortopedia membrelor 
inferioare și endoprotezare

O instituție din cadrul Sana Kliniken AG | www.sana.de

Clinica pentru chirurgia ortopedică  
a extremităților inferioare și endoprotetică 
Prof. dr. dr. Wolf Drescher  
Medic șef

Krankenhaus Rummelsberg GmbH 
Rummelsberg 71 
90592 Schwarzenbruck 
Tel.: 09128 / 504 34 59

krankenhaus-rummelsberg.de

PERSOANA DUMNEAVOASTRĂ DE CONTACT

ACCES

Rodica-Elena Koch 
Tel.: +49 (0) 9128 / 504 81 40 
E-mail: rodica-elena.koch@sana.de  
Internet: www.krankenhaus-rummelsberg.ru

Program de lucru al biroului:
De luni până vineri între orele 14:00 și 15:30



	 	Când	trebuie	înlocuită	articulația	
șoldului	sau	genunchiului?	

Bratu ı În cazul uzurii articulației (artroză), 
în numeroase cazuri singura modalitate de 
a îmbunătăți calitatea vieții este înlocuirea 
articulației cu ajutorul protezării totale, 
așa numita artroplastie. Frecvent, durerile 
asociate eforturilor, durerile în repaus sau 
reducerea capacității de mers reprezintă 
cauzele în care se recomandă o intervenție 
chirurgicală de endoprotezare. Desigur, 
înainte de înlocuirea articulației, toate 
celelalte alternative pentru conservarea 
articulatiei (de ex. suturi de menisc, 
transplant de cartilaj, reconstrucții de 
ligamente, osteotomii) trebuie luate în calcul.
În centrul preocupărilor noastre se află 
pacientul, de aceea indicația endoprotezării 
se pune individual cunoscând necesitățile și 
aștepările fiecăruia.

 

Prof. dr. dr. Wolf Drescher 
Medic-șef al clinicii pentru chirurgie 
ortopedică a extremităților inferioare  
și endoprotetică

Specialist în ortopedie și chirurgie 
traumatică
Chirurgie ortopedică specială
Kinetoterapie și balneologie
Ortopedie pediatrică
Doctor în medicină sportivă
Președinte al ARCO (Societatea internațio-
nală pentru necroza capului femural)

Focus:
•  Tehnică chirurgicală minim invazivă, 

delicată
•  Intervenții chirurgicale de conservare a 

articulațiilor
•  Necroza capului femural (vicepreședinte 

ARCO - Societatea internațională de 
necroză osoasă)

Program de lucru / întrebări / comentarii -  
în special cu privire la următoarele subiecte:
•  Terapii de conservare a articulațiilor
•  Necroza capului femural
•  Tehnica chirurgicală minim invazivă
•  Endoproteză totală de șold cu tijă scurtă
•  Tehnici chirurgicale cu sângerare redusă

Calitatea de membru în următoarele 
organizații:
DGOU, DGOOC, AE, ARCO, VLOU

E-Mail: wolf.drescher@sana.de

CV ŞI  INTERVIU

Dr. medic Albert Bratu

 

Dr. medic Albert Bratu 
Medic primar ortopedie și traumatologie

Titluri suplimentare:  
Medicină de urgență, ATLS,  
chirurg principal EPZ
E-mail: albert.bratu@sana.de

Dr. medic Bratu a absolvit studiile medicale 
la universitatea ''Carol Davila'' din București, 
iar ulterior a lucrat în Germania ca medic 
rezident la clinici din Darmstadt, Frankfurt 
am Main, Hanau și Offenbach în domeniul 
ortopediei și traumatologiei înainte de a se 
muta în Bavaria. Domnul dr. Albert Bratu a 
lucrat în calitate de chirurg principal la clinica 
de endoprotezare cu renume internațional - 
Endogap din Garmisch-Partenkirchen la 
început ca medic rezident (2017) și ulterior 
ca medic specialist (2019). La finalul anului 
2019 s-a transferat ca medic primar la clinica 
Acura în Albstadt.
De la începutul anului 2020, domnul dr. 
Bratu își desfășoară activitatea că medic 
primar în secția de ortopedie a membrelor 
inferioare și endoprotezare din Rummelsberg 
condusă de către medicul Prof.Dr.Dr. 
Drescher. Suplimentar față de limba sa 
nativă, română, medicul vorbește foarte bine 
germană și engleză.

	 	Ce	se	înțelege	prin	abordarea	
terapeutică	minimalinvazivă	și	
endoprotezarea	de	șold	practicată	în	
Rummelsberg?

Bratu ı Pentru a ajunge la articulația șoldului 
optăm pentru o abordare minim invazivă 
prin protejarea mușchilor. În timp ce tehnicile 
uzuale necesită desprinderea musculaturii 
de osul femural, prin așa numita metodă DAA, 
practicată de ani de zile în Rummelsberg se 
renunță la acest lucru, iar mușchii nu mai 
sunt lezați.

	 	Care	sunt	avantajele	comparativ	cu	
metodele	convenționale?

Bratu ı există numeroase avantaje în 
comparație cu metodele convenționale:

• reabilitarea mult mai rapidă
•  conservarea musculaturii reduce riscul 

șchiopătării și luxației șoldului după 
operație

•  folosim implanturi speciale adaptate 
pentru anatomia fiecărui șold

•  cu metoda noastră, pacienții pierd mai 
puțîn sânge și se trezesc cu o stare fizică 
mult mai bună după anstezie

•  prin protecția țesuturilor, plaga de mici 
dimensiuni se vindecă mai repede, iar 
riscul de infectare este foarte scăzut

•  riscul scăzut de tromboză
•  dureri minore datorită procedurii delicate
•  mobilizare rapidă după operație cu 

posibilitatea de călcare pe picior imediat 
după operație, urcatul scărilor se 
realizează în general după 2-3 zile de la 
operație

 

Programările pentru orele de consultație 
sau pentru internare se realizează la 
Unitatea Centrală de Programare (ZBM). 
Dacă doriți special un consult din partea 
domnului dr. medic Albert Bratu, subliniați 
acest aspect în discuția telefonică.

Tel.: 09128 5042303 
Fax: 09128 5041300 
E-Mail: kru-zbm-khr@sana.de

Dr. medic Albert Bratu oferă consul-
tații private de specialitate în limba 
română sau germană pentru pacienții 
cu afecțiuni de șold și genunchi o 
dată pe lună (vineri între orele 9.00 și 
12.00). În cazul în care aveți nevoie 
de o operație puteți fi tratat ca în țară 
natală primind informații utile, mate-
riale în limba română și având mereu 
o persoană de contact pe toată peri-
oada pre- și postoperatorie.



Broșura noastră dorește să vă pună la dispoziție, în limba dvs. maternă 
informații despre clinica noastră de specialitate. În acest moment spitalul 
nostru dispune de 335 de paturi pentru șase secții supraspecializate în 
domeniul ortopediei, precum și neurologiei, medicinii interne și geriatriei, 
fiind cunoscut nu numai la nivel regional, ci și național și internațional în 
domeniul ortopediei și traumatologiei. Tratăm an de an peste 9.000 de 
pacienți internați și 21.000 în ambulator, iar tendința este în creștere.
Secția Prof. Dr. Dr. Wolf Drescher se ocupă cu precădere de chirur-
gia electivă (intervenții planificate). Este vorba cel mai adesea de 
tratamentul degenerărilor artriculare cunoscute sub denumirea 
de artroză.
Scopul nostru: restituirea unei calități firești a vieții.

A3

A9

A6

A73

B8

B8

B2

B4

B14

 
  

 
A3

A6

Rummels- 
berg

Schwarzen- 
bruck

Nürnberg

Feucht

Ochenbruck Burgthann

Direcţia 
Regensburg

Direcţia 
Amberg

Direcţia Berlin
Direcţia 

Würzburg

Direcţia  
Ansbach/ 
Heilbronn

Direcţia  
München

Altdorf

Cu autoturismul:
Autostrada federală A73 ieșirea Feucht / Neumarkt
 › Direcția Neumarkt B8.
În Schwarzenbruck la cel de-al doilea  
semafor la stânga
 › Burgthanner Straße.
Ulterior la stânga în cea de-a treia intersecție.

Cu trenul:
Nürnberg gara centrală linia S3
 › Direcția Neumarkt,  
sau din direcția opusă S3
 › Direcția Nürnberg.
Coborâre la gara Ochenbruck

Competența se câștigă prin încredere
DRAGI  ROMÂNI  CARE TRĂIȚ I  ÎN  GERMANIA,

Dr. medic Albert Bratu 
Medic primar:  
ortopedia membrelor 
inferioare și endoprotezare

Prof. Dr. Dr. Wolf Drescher 
Șef de secție: 
ortopedia membrelor 
inferioare și endoprotezare

O instituție din cadrul Sana Kliniken AG | www.sana.de

Clinica pentru chirurgia ortopedică  
a extremităților inferioare și endoprotetică 
Prof. dr. dr. Wolf Drescher  
Medic șef

Krankenhaus Rummelsberg GmbH 
Rummelsberg 71 
90592 Schwarzenbruck 
Tel.: 09128 / 504 34 59

krankenhaus-rummelsberg.de

PERSOANA DUMNEAVOASTRĂ DE CONTACT

ACCES

Rodica-Elena Koch 
Tel.: +49 (0) 9128 / 504 81 40 
E-mail: rodica-elena.koch@sana.de  
Internet: www.krankenhaus-rummelsberg.ru

Program de lucru al biroului:
De luni până vineri între orele 14:00 și 15:30


