OA Dr. J. Karovic, M.A.
Existuje viacero dôvodov, prečo si vybrať práve moje služby. Poskytnem Vám kvalitné vyšetrenie
a venujem Vám dostatok času, aby sme spoločne navrhli riešenie Vašich zdravotných ťažkostí. Rád
Vám poskytnem odbornú starostlivosť počas celého tehotenstva, od jeho začiatku až po pôrod.
Oboznámim Vás s možnosťami alternatívnych pôrodov. V prípade vážnejších, obor presahujúcich,
ťažkostí Vám aktívne, samozrejme s Vašim súhlasom, sprostredkujem potrebné doplňujúce odborné
konzultácie.
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narodil som sa v roku 1972 v Bratislave
Gymnázium na ulici Ladislava Sáru v Bratislave
1996 ukončenie štúdia medicíny na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1997 lekár na klinike Hematológie, Transfuziológie a Transplantácie kostnej drene na
Univerzite Komenského v Bratislave
1998 postgraduálne štúdium na University of Leeds vo Veľkej Británii, Master of Arts in Health
Services Studies, M.A.
od roku 1998 vzdelávanie sa v odbore gynekológia a pôrodníctvo na II. a I. Ženskej Klinike
lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na oddeleniach v Spolkovej Republike
Nemecko v Gronau/Nordrhein-Westphalen, Glauchau/Sachsen a Kempten/Bayern
2006 Atestácia z odboru Gynekológia a pôrodníctvo
Gynekológ a pôrodník, Oberarzt v Dolnom Rakúsku: Landesklinikum Mistelbach 2007-2010
a od roku 2010 v Landesklinikum Hainburg
Kurz laparoskopie u Prof. Dr. Kecksteina vo Villachu, Korutánsko 2012
Kurz pôrodu do vody 2013
pravidelné intenzívne kurzy v urogynekológii v Geinbergu, Horné Rakúsko
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komplexná gynekologická starostlivosť
onkocytológia (PAP), kolposkopické vyšetrenie
preventívne gynekologické prehliadky
odbery: bakteriálnych kultivácií, chlamýdií a HPV
očkovanie proti HPV
laboratórne vyšetrenia
predoperačná príprava a pooperačná starostlivosť
vedenie poradne pre tehotné, aj s informáciami o alternatívnych pôrodoch, napríklad pôrod do
vody
antikoncepčná poradňa
klimakterická poradňa
ultrazvukové vyšetrenie: abdominálne, vaginálne a Doppler
konzervatívna a chirurgická liečba pri poklese orgánov panvového dna
konzervatívna a chirurgická liečba ochorení maternice, vaječníkov a vajíčkovodov
Špeciálne oblasti záujmu
alternatívne vedenie pôrodu, ako napríklad pôrod do vody, vedenie pôrodu v rámci zásad
hypnopôrodu
panvové dno
únik moču – urogynekológia

Na každé vyšetrenie je potrebné sa vopred telefonicky objednať: +43 699 190 884 38
V akútnych prípadoch navštívte prosím ambulanciu v LK Hainburg, Hofmeisterstr. 70, 2410 Hainburg
an der Donau

Dôležité:
Termín vyšetrenia je vyhradený výlučne pre Vás. V prípade, že sa na objednaný termín vyšetrenia
nemôžete dostaviť, prosím informujte ma najneskôr do 24 hodín pred objednaným termínom.
V prípade oneskoreného zrušenia Vám bude účtovaný poplatok.
Ordinácia je vedená ako Wahlarzt Ordination, čo znamená, že si každé vyšetrenie hradíte v plnej
výške v hotovosti, pričom môžete následne požiadať Vašu zdravotnú poisťovnňu o čiastočnú
refundáciu.

