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Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie Katalogu Szpitali
Prywatnych. Lecznice skupione w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu
Szpitali Prywatnych dysponują ilością ponad 6 500 łóżek,
zatrudniają ponad 35 000 personelu i prawie 60 000 osób
współpracujących. Szpitale te w 95% wykonują misje publiczną
świadcząc leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Katalog ten pokazuje nie tylko wielkość sektora ale i jego
różnorodność świadczonych usług. Po raz pierwszy pojawiły się
w nim duże kliniki stomatologiczne świadczące
usługi kompleksowe: od stomatologii zachowawczej
przez chirurgię do implantologii.
Andrzej Sokołowski
Prezes Zarządu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Szpitali Prywatnych
www.szpitale.org

„Ars Medical” Sp. z o.o. w Pile
Al.Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła, Polska

Ars Medical Sp. z o.o. w Pile

tel. / fax + 48 67 212 53 90
e-mail: biuro@arsmedical.pila.pl
www.arsmedical.pila.pl

OFERTA USŁUG MEDYCZNYCH
Konsultacje:
• chemioterapeuta, onkolog
• chirurg ogólny, naczyniowy
• chirurg urazowo-ortopedyczny
• choroby wewnętrzne, zakaźne
• dermatolog
• diabetolog, dietetyk
• endokrynolog
• gastroenterolog
• ginekolog
• kardiolog, kardiochirurg
• logopeda
• medycyna pracy
• nefrolog, urolog
• neurolog
• okulista
• ortopeda
• otolaryngolog
• pulmonolog
• rehabilitacja
• reumatolog

Diagnostyka:
• gastroskopia, kolonoskopia
• kardiologiczna, bezdechu sennego
• laboratoryjna, mikrobiologia
• mammografia, ultrasonografia
• rentgenodiagnostyka

Ars Medical Sp. z o.o. w Pile

• rezonans magnetyczny
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• tomografia komputerowa

Rehabilitacja ambulatoryjna
Oddzialy szpitalne:
• chirurgia tzw. „jednego dnia”
• choroby nowotworowe, chemioterapia
• choroby układu krążenia
• choroby wewnętrzne
• długoterminowa opieka paliatywna
• rehabilitacja neurologiczna
• schorzenia narządów ruchu

Informacja o placówce
leczniczej Ars Medical
„Ars Medical” Sp. z o.o. w Pile jako niepubliczna placówka medyczna funkcjonuje już od
1991r. i z roku na rok poszerza swoją ofertę
usług medycznych, zarówno dla pacjentów
z regionu Wielkopolski, jak i całego kraju oraz
państw Unii Europejskiej.
W księdze Rejestrowej podmiotów leczniczych Wojewody Wielkopolskiego, placówka
zarejestrowana jest pod nr 000000015866.
„Ars Medical” od wielu lat jest członkiem
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali
Prywatnych oraz Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski.
Działalność medyczna prowadzona jest w kilkukondygnacyjnym, nowocześnie i kompletnie wyremontowanym budynku, wyposażonym w nowoczesne elementy infrastruktury
technicznej oraz informatycznej.
Na parterze budynku znajduje się przestronne pomieszczenie z kilkoma stanowiskami
rejestracyjnymi, pozwalającymi na szybką
i kompleksową obsługę pacjentów. Udostępniona jest również rejestracja elektroniczna
przez Internet.
Obecnie obsługa pacjentów w „Ars Medical”
Sp. z o.o. w Pile realizowana jest dzięki ofiarnej pracy ponad 230 osobowej kadry lekarzy
i pielęgniarek z wielu dziedzin medycyny.
Przedmiotem działalności placówki jest:
– stacjonarna i całodobowa opieka szpitalna
w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologicznych, onkologii, chirurgii ogólnej oraz
onkologicznej (leczenie stacjonarne jednego dnia),

– długoterminowa opieka pielęgnacyjna
(medycyna paliatywna),
– rehabilitacja medyczna stacjonarna
i ambulatoryjna,
– diagnostyka medyczna laboratoryjna
i obrazowa,
– praktyka lekarska ogólna oraz
specjalistyczna,
– szczepienia medyczne oraz transport
sanitarny,
– prowadzenie ogólnodostępnej apteki oraz
hurtowni sprzętu medycznego.
Placówka posiada 6 oddziałów szpitalnych
dysponujących 95 łóżkami:
– Internistyczno – Kardiologiczny I ( NFZ ),
– Internistyczno – Kardiologiczny II – VIP –
(prywatny),
– Onkologii i Chemioterapii,
– Rehabilitacji,
– Paliatywny,
– Chirurgii Onkologicznej Jednego Dnia.
W roku 2013 na oddziałach szpitalnych zrealizowano 5.859 hospitalizacji (24.195 osobodni).
W placówce funkcjonuje również 12 pracowni diagnostycznych, ponad 30 specjalistycznych gabinetów lekarskich, 3 poradnie
podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet
Diagnostyczno – Zabiegowy, Punkt Szczepień, Zespół Transportu Sanitarnego, Poradnia Medycyny Pracy, Dział Rehabilitacji
i Fizykoterapii, Apteka Szpitalna z Pracownią
Cytostatyków oraz Bank Krwi.
Na miejscu prowadzona jest też sprzedaż
leków i wyrobów medycznych w ogólnodostępnej Aptece oraz Hurtowni sprzętu medycznego.
Usługi zdrowotne w systemie ambulatoryjnym realizowane są w zakresie poradnictwa
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lekarskiego i pielęgniarskiego, diagnostyki
medycznej, zabiegów lekarskich i pielęgniarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, chemioterapii nowotworowej oraz szerokiej
profilaktyki zdrowotnej, w tym działalność
medycyny pracy oraz medycyny rodzinnej
(szczepienia ochronne), programów profilaktycznych i terapeutycznych, m.in. Ministerstwa Zdrowia.
W okresie 2013r. w poradniach specjalistycznych przyjęto ogółem 115.197 pacjentów,
najwięcej w Poradni Medycyny Rodzinnej
– 17.194 osób, Kardiologicznej – 13.971, Onkologicznej – 12.145, Dermatologicznej –
11.849, w medycynie pracy – 9.261, w Poradni
Endokrynologicznej – 7.810, Chirurgii ogólnej – 6.373 pacjentów.
W pracowniach diagnostycznych przeprowadzono 74.424 specjalistycznych badań
medycznych oraz 179.829 różnych testów
i badań laboratoryjnych.
Wszystkie usługi medyczne świadczone
przez komórki organizacyjne placówki realizowane były w 2013r. w ramach umów z:
– Narodowym Funduszem Zdrowia 70.1 %
ogólnej wartości zrealizowanych usług medycznych,
– Ministerstwem Zdrowia – zdrowotne programy profilaktyczne,
– zakładami pracy w zakresie medycyny pracy,
– publicznymi i niepublicznymi zakładami
opieki zdrowotnej,
– towarzystwami ubezpieczeniowymi,
jak również odpłatnie dla pacjentów prywatnych, którzy stanowią dla naszej placówki bardzo ważną grupę odbiorców indywidualnych.
W latach 2009-2010, przy współudziale finansowych środków pomocowych Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego UE, zaku-
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piono szereg innowacyjnych aparatów medycznych oraz systemów informatycznych,
m.in. aparat do rezonansu magnetycznego
1,5 Tesla, echokardiograf 4D, cyfrowy aparat
RTG, system informatyczny do ewidencji pacjentów, rozliczania usług medycznych, drukowania recept oraz transformacji mowy lekarza na tekst komputerowy w języku polskim.
W 2014r., przy współudziale środków Unii Europejskiej, zrealizowana zostanie inwestycja
obejmująca rozbudowę budynku z przeznaczeniem na nowoczesne, chirurgiczne sale
operacyjne, innowacyjną pracownię kardioangiografii, oddział chirurgii oraz intensywnej
opieki medycznej, specjalistyczne poradnie
lekarskie oraz gabinety medycyny rodzinnej,
szpitalną izbę przyjęć oraz poczekalnię dla
matki z dzieckiem i opiekunką dla dzieci.

MISJA „ARS MEDICAL”– JAKOŚĆ
USŁUG:
• misją naszej placówki jest sztuka
leczenia, dążeniem personelu „Ars
Medical” jest zapewnienie pacjentom
najwyższej jakości usług medycznych,
zgodnie z najnowszymi standardami
medycznymi, w warunkach bezpiecznych i przyjaznych na każdym etapie
leczenia, również z pełną odpowiedzialnością za środowisko i zdrowie
pracowników,

Pozostałe inwestycje w najbliższej przyszłości to:

• od 2004 roku spełniamy wymogi
dla norm Zarządzania Jakością ISO
9001:2008 oraz w przyszłości planujemy uzyskać certyfikaty akredytacyjne,
systemu bezpieczeństwa informacji,
bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz aspektów środowiskowych,

– dalsze dostosowanie do wymagań norm
jakościowych w zakresie świadczenia usług
medycznych oraz uzyskanie akredytacji
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
– zakup nowoczesnych aparatów i urządzeń
medycznych,
– montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ogrzewania wody użytkowej w placówce

• posiadamy innowacyjną aparaturę
medyczną zapewniającą najwyższy
poziom jakości usług medycznych
oraz bezpieczeństwa, m.in. 64-rzędowy tomograf komputerowy, 2 aparaty
do rezonansu magnetycznego – 1,0
i 1,5 Tesla, cyfrowy aparat RTG,
cyfrowy mammograf, ultrasonografy,
echokardiografy,

„Ars Medical” Sp z o.o. w Pile dzięki nieustannej działalności inwestycyjnej, jako
niepubliczny podmiot prowadzący działalność leczniczą, spełnia wszelkie warunki do
świadczenia kompleksowych usług medycznych w jednej lokalizacji, począwszy od badań diagnostycznych, poprzez leczenie oraz
ewentualną interwencję chirurgiczną, aż do
wyleczenia i pozabiegowej rehabilitacji zdrowotnej, zarówno dla krajowych jak i zagranicznych pacjentów.

• rokrocznie uzyskujemy liczne nagrody
i wyróżnienia w konkursach branżowych, m. innymi Certyfikaty Najwyższa Jakość w Medycynie, Certyfikaty
Gazele Biznesu, Diamenty Forbesa,
Lider Sukcesu, Hit Roku, Syriusz, Certyfikat Przyjazna Przychodnia, Statuetka
w Konkursie im. Stanisława Staszica.

Ars Medical Sp. z o.o. w Pile

• medycyna rodzinna
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Medical Active Care
41-506 Chorzów, ul. Racławicka 20A
tel.: (32) 420 29 00; 519 308 200
e-mail: mac@betamed.pl www.mac.betamed.pl

BetaMed S.A.
Clinica BetaMed Medical Active Care

BetaMed S.A.
40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100A/802
tel.: (32) 428 87 34; 502 242 898
e-mail: biuro@betamed.pl www.betamed.pl

ZAKŁAD OPIEKUŃCZOLECZNICZY:
• zakwaterowanie w 2-3 osobowych
pokojach z łazienką
• pełne wyżywienie, 5 posiłków dziennie
• 24h opieka lekarska i pielęgniarska
• 24h wsparcie opiekunów
• wentylacja respiratorem oraz żywienie
dojelitowe i pozajelitowe (wg potrzeb)
• rehabilitacja
• terapia zajęciowa oraz aktywizacja

REHABILITACJA:
hydroterapia
elektroterapia
laseroterapia
magnetoterapia
światłolecznictwo
krioterapia ogólna i miejscowa
leczenie ultradźwiękami
ćwiczenia indywidualne
ćwiczenia grupowe
terapia uciskowa
fala uderzeniowa
diagnostyka postawy ciała
terapia manualna
trening funkcjonalny

DZIENNE POBYTY DLA
SENIORÓW:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stała opieka medyczna
rehabilitacja wg potrzeb
zajęcia usprawniające
zajęcia terapeutyczne
trening umiejętności społecznych
trening wspomagający pamięć
posiłki wg indywidualnej diety
zajęcia poznawczo-integrujące
zorganizowane zajęcia aktywizujące
ćwiczenia ruchowe
rozrywki kulturalne

BetaMed S.A.

PIELĘGNIARSKA OPIEKA
DŁUGOTERMINOWA DOMOWA:
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• świadczenia pielęgniarskie we
współpracy z lekarzem
• przy wentylacji mechanicznej:
- profesjonalna aparatura
- sprzęt jednorazowy
• edukacja zdrowotna pacjenta oraz
członków rodziny
• pomoc w pozyskiwaniu sprzętu
medycznego i rehabilitacyjnego

CENTRUM MEDYCZNE
BETAMED S.A.
BetaMed S.A. istnieje na rynku od 14 lat i jest
największą firmą w Polsce zajmująca się opieką nad osobami przewlekle chorymi i starszymi, realizowanej w warunkach domowych
oraz w nowo otwartej Clinice BetaMed Medical Active Care (w skrócie MAC) w Chorzowie.
Lekarską, pielęgniarską oraz rehabilitacyjną
opieką otaczamy dużą grupę potrzebujących ludzi. Opieka Domowa realizowana
jest w 11 województwach w ramach ponad
75 filii. Świadczymy usługi dla kilku tysięcy
pacjentów w zakresie pielęgniarskiej opieki
długoterminowej i wentylacji mechanicznej
w ramach umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
Misją BetaMed S.A. jest praca nad nieustaną
poprawą jakości życia osób wymagających
wieloaspektowego leczenia, przy jednoczesnej opiece nad całą rodziną. Misja realizowana jest poprzez zapewnienie kompleksowej,
wysokospecjalistycznej opieki medycznej,
świadczonej w komfortowych warunkach.
Chcemy, by pacjenci, którymi opiekujemy
się w domu, oraz ci korzystający z usług BetaMed MAC, mogli liczyć na usługi medyczne
na najwyższym poziomie.

CLINICA BETAMED MEDICAL
ACTIVE CARE W CHORZOWIE
W ramach umów z Narodowym Funduszem
Zdrowia BetaMed S.A. proponuje swoim
pacjentom dwie formy opieki w Clinice BetaMed MAC w Chorzowie. Pierwszą z nich jest
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, czyli świad-

czenia z zakresu lecznictwa, rehabilitacji,
pielęgnacji i psychoterapii oraz całodobowa
opieka. Drugą stanowi poradnia rehabilitacji
ambulatoryjnej. Oferujemy pełną diagnostykę oraz szeroki zakres zabiegów w zakresie
fizykoterapii, kinezyterapii, krioterapii i hydroterapii.
W ramach usług komercyjnych Clinica BetaMed Medical Active Care w Chorzowie oferuje swoim pacjentom oddział rehabilitacji
ogólnoustrojowej i wentylacji mechanicznej,
poradnię rehabilitacji ambulatoryjnej oraz
prywatne pobyty całodobowe i dzienne.

Pobyty opiekuńczo-lecznicze w Clinice
BetaMed MAC to profesjonalne programy
tworzone indywidualnie dla każdego pacjenta, na bazie kompleksowych świadczeń
medycznych.
Rehabilitację wykonujemy na innowacyjnych
urządzeniach odznaczających się najwyższą
skutecznością prowadzonej terapii takich jak
np. platformy stabilometryczne. Pozwalają one na obiektywną ocenę stanu zdrowia
oraz na obserwację postępów rehabilitacji,
co znacznie motywuje pacjentów.

KADRA MEDYCZNA

Pobyty opiekuńczo-lecznicze stanowią specjalistyczne programy zdrowotne oferowane
w różnych wariantach, zgodnie ze stanem
zdrowia i potrzebami pacjentów. Poradnia
rehabilitacji oferuje diagnostykę na innowacyjnych urządzeniach oraz szeroki zakres
zabiegów rehabilitacyjnych. Pobyty dzienne
w Clinice BetaMed MAC skierowane są dla
osób starszych i niepełnosprawnych, potrzebujących zarówno doraźnej opieki, jak
i pragnących aktywnie spędzać czas w towarzystwie ludzi będących na podobnym
etapie życia.

Profesjonalna kadra medyczna stanowi fundament BetaMed S.A. Nasz zespół został oparty
na wybitnych lekarzach oraz wykwalifikowanym personelu medycznym. MAC w trosce
o dobro pacjentów, stale dba o rozwój i podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników.
Lekarze pracujący w Medical Active Care to
specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Nieustannie poszerzają swoją wiedzę teoretyczną
oraz zdobywają nowe umiejętności w pracy
z pacjentem. Umożliwia to leczenie zgodnie
z najwyższymi światowymi standardami.

INNOWACJE

• zespół rehabilitacji Medical Active Care
tworzą specjaliści rehabilitacji, fizjoterapeuci oraz masażyści. Nasi fizjoterapeuci
posługują się zaawansowanymi metodami
terapii manualnej, PNF, Bobath oraz MC
Kenzie
• w zakładzie opiekuńczo-leczniczym o zdrowie pacjentów dbają biegli specjaliści chorób wewnętrznych, neurolodzy anestezjolodzy oraz psycholodzy

Clinica BetaMed Medical Active Care w Chorzowie dba o swoich pacjentów, zapewniając
im najwyższy komfort i przyjazną atmosferę.
Nowoczesne przestrzenie Medical Active
Care zostały zaadaptowane pod specjalistycznie wyposażone gabinety, sale rehabilitacyjne oraz przytulnie i bezpiecznie urządzone pokoje dla podopiecznych.

Katalog |

Na wszystkich oddziałach pracuje bardzo
starannie dobrana kadra medyczna:

Katalog |

• w strefie seniora nad podopiecznymi czuwają doświadczeni geriatrzy oraz lekarze
o szerokim zakresie specjalizacji
• wsparcie dla lekarzy stanowi pozostały
personel medyczny, składający się pielęgniarek, terapeutów oraz opiekunów
medycznych, którzy troszczą się o stan
zdrowia każdego z pacjentów. Zatrudnione pielęgniarki wyspecjalizowane są
w dziedzinie pielęgniarstwa paliatywnego, geriatrycznego, anestezjologicznego
oraz środowiskowo-rodzinnego. Opiekunowie medyczni posiadają wszechstronną
wiedzę, potwierdzoną certyfikatami. Nasz
personel, wykorzystując nabyte kwalifikacje w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem, świadczy kompleksową opiekę
na najwyższym poziomie, zaspokajając
wszystkie potrzeby pacjentów.

JAKOŚĆ:

O dobre samopoczucie pacjenta i jego rodziny dbamy od samego początku pobytu
w naszej placówce. Odpowiada za to również
przeszkolona kadra biurowa odpowiedzialna nie tylko za obsługę pacjenta w ramach
działu rejestracji, ale również za załatwianie
wszelkiego rodzaju formalności związanych
z pobytem w MAC.

Spółka został również odznaczona wieloma nagrodami, m.in. Cezarem Śląskiego Biznesu 2014, Złotym Laurem
Umiejętności i Kompetencji oraz Złotą
Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego. Ostatnio przyznanymi wyróżnieniami są także Medal Europejski BCC oraz godło „Teraz Polska”.

ROZWÓJ
W najbliższym czasie BetaMed S.A. planuje
otwarcie kolejnych części B i C w Clinice BetaMed Medical Active Care w Chorzowie. Zostaną tam uruchomione nowe oddziały.
W planach dalszego rozwoju Cliniki BetaMed
Medical Active Care jest również uruchomienie specjalistycznych gabinetów lekarskich,
gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
Medycyny Pracy oraz Poradni Dziecięcej.

BetaMed S.A. od początku swojej
działalności stawia na wysoką jakość
świadczonych usług medycznych oraz
najwyższą troskę o zdrowie pacjenta.
Potwierdzeniem tego są przyznawane
od lat certyfikaty, potwierdzające stosowanie skutecznych rozwiązań z dziedziny zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji.
W 2014 roku firma została doceniona
przez Kapitułę Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia za wyróżniające się kompetencje na rynku usług medycznych.
Trzeci rok z rzędu BetaMed S.A. otrzymał Złoty Certyfikat Rzetelności, będący
potwierdzeniem uczciwości i solidności
w prowadzeniu biznesu.

BetaMed S.A.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław

Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji pw. Św. Benedykta Menni w Piaskach
Os. Marysin 1, 63-820 Piaski
tel. 65 5719054, fax 65 5250978
www.marysin.com.pl
e-mail: sekretariatmarysin@bonifraterskiecentrumzdrowia.pl.

1/ ze schorzeniami układu nerwowego:
• po udarach mózgu
• po krwotokach podpajęczynówkowych
• po urazach czaszkowo-mózgowych
• po zatruciach środkami toksycznymi
• po wypadkach komunikacyjnych
• po złamaniu kręgosłupa
• po zapaleniu rdzenia lub mózgu
• po zabiegach neurochirurgicznych
• (wszczepianiu stymulatorów mózgu lub
rdzenia,
• klipsowaniu tętniaków mózgowych,
• usunięciu guzów mózgu lub rdzenia)
2/ ze schorzeniami narządu ruchu:
• po złamaniach kości
• po zabiegach ortopedycznych
• (endoprotezoplastyce stawów,
• stabilizacjach kości,
• plastykach więzadłowych)
• po zwichnięciach stawów
• po urazach ścięgien i mięśni
• po zerwaniu więzadeł
• w osteoporozie
• po amputacjach kończyn
• w chorobach reumatologicznych (RZS,
ZZSK)
• w zmianach zwyrodnieniowych stawów
i kręgosłupa

Bonifraterskie Centrum Zdrowia

Działalność rehabilitacyjna
ambulatoryjna – rehabilitacja chorych:
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1/ ze schorzeniami układu nerwowego:
• w neuropatiach kończyn,
• w neuropatiach kończyn,
• w przewlekłych zespołach bólowych
• w spastyczności
• w SM
• w chorobie Parkinsona
2/ ze schorzeniami narządu ruchu:
• po złamaniach kości
• po zabiegach ortopedycznych
• (plastykach więzadłowych)
• po zwichnięciach stawów
• po urazach ścięgien i mięśni
• po zerwaniu więzadeł
• w osteoporozie
• po amputacjach kończyn
• w zespołach bólowych kręgosłupa
3/ pulmonologicznie i kardiologicznie
4/ po leczeniu onkologicznym (po
mastektomii)
5/ usprawnianie dzieci z zaburzeniami wieku
rozwojowego:
• schorzenia neurologiczne
• (nieprawidłowy rozwój psychoruchowy,
• mózgowe porażenie dziecięce,
• porażenie splotów barkowych,
• przepuklina oponowo-rdzeniowa,
• wady układu kostnego,
• zespół Downa),
• następstwa urazów komunikacyjnych
• po zabiegach ortopedycznych
Działalność pielęgnacyjno-rehabilitacyjna
Ziołolecznictwo

OPIS CENTRUM

W parku przylegającym bezpośrednio do

Działają poradnie specjalistyczne: rehabilita-

Bonifraterskie Centrum Zdrowia w Piaskach,

Ośrodka znajduje się urokliwa ścieżka spa-

cyjna, pulmonologiczna i neurologiczna.

cerowa, która umożliwia korzystanie z ak-

Marysinie usytuowane jest w niezwykle
urokliwym zakątku południowo-wschodniej

tywnej formy wypoczynku, co przyczynia się
do poprawy ogólnego stanu zdrowia. Jest to

Wielkopolski. Zostało wzniesione na wzgó-

teren dogodny do Nordic Walking. Przez te-

rzu, pośród bogatych w roślinność kom-

reny przyszpitalne przebiegają także ścieżki

pleksów leśnych, których aura oraz walory

rowerowe.

klimatyczne sprzyjają zarówno regeneracji
fizycznej, jak i duchowej.
Bliskie sąsiedztwo ze wspaniałą, barokową
Bazyliką Świętogórską w Gostyniu, którą odwiedzają pielgrzymi z całej Polski, stanowi
dodatkowy walor.

Budynek, w którym mieści się Centrum, posiada ponad stuletnią historię.
Od 2006 r. ponownie działają w nim Bracia
Bonifratrzy, którzy opiekują się kościołem
szpitalnym będącym dla chorych, ich rodzin,
a także wiernych z całej okolicy miejscem

Wnętrza Bonifraterskiego Centrum Zdrowia

skupienia i modlitwy. Bracia służą wsparciem

w Piaskach zostały w ostatnich latach wyre-

duchowym i pomocą w opiece nad chorymi

montowane, a pomieszczenia zaadaptowane

oraz aktywnie uczestniczą w życiu Centrum.

na potrzeby osób niepełnosprawnych z za-

"Służmy Jezusowi z Radością" - oto misja, któ-

chowaniem elementów architektury sprzed

ra w sposób szczególny realizowana jest każ-

ponad stu lat. Cały obiekt w pełni przysto-

dego dnia w trakcie opieki nad Pacjentami.

sowany jest dla osób poruszających się na
wózkach. Integralną częścią kompleksu
jest odrestaurowany kościół klasztorny pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa, o niepowtarzalnej atmosferze. Dziedziniec Ośrodka
jest idealnym miejscem do odpoczynku na
świeżym powietrzu. W przytulnej kawiarence można przekonać się o walorach bonifraterskich ziół.

Zespół Braci Bonifratrów, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów, terapeutów zajęciowych i wolontariu-

Pacjentom oferowane są świadczenia na

przyjętą przez Światową Organizację Zdro-

Do Zakładu Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnego przyjmowani są chorzy wymagający zarówno rehabilitacji, jak i opieki pielęgnacyjnej, niezależnie od wieku i rozpoznania.

wia. Potwierdza to uzyskany Certyfikat Syste-

Pacjentom proponowana jest także:

wysokim poziomie w oparciu o najnowsze,
a także tradycyjne metody usprawniania,
zgodnie z polską koncepcją rehabilitacji

mu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO
9001:2008.
W ramach stacjonarnych usług dla dorosłych
realizowane są następujące formy leczenia:
• Rehabilitacja w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej - finansowana przez NFZ
• Rehabilitacja

reumatologiczna,

ortope-

dyczna, neurologiczna, geriatryczna – komercyjnie
• Pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjnym – komercyjnie
Pacjentom zapewniane jest usprawnianie
zawierające:

szy zaprasza do Centrum, w którym można

1. Kompleksowy proces rehabilitacji obej-

odzyskać siły oraz zdrowie. Doskonała opie-

mujący m. in. indywidualne ćwiczenia

ka medyczna, kontakt z naturą i ludzką ser-

chorego z fizjoterapeutami (metodami

decznością czynią to miejsce idealnym dla

PNF, Bobath, McKenzie), zabiegi fizykalne

powrotu do zdrowia.

i hydroterapii, masaże, pracę z psycholo-

Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji spe-

giem i logopedą, terapię zajęciową oraz

Oprócz głównych zajęć rehabilitacyjnych pa-

cjalizuje się w rehabilitacji neurologicznej

naukę podstawowych czynności dnia po-

cjenci Centrum zachęcani są do korzystania

w warunkach stacjonarnych. Prowadzona

wszechnego.

i czerpania z walorów przyrodniczych regio-

jest również rehabilitacja w warunkach am-

nu, spacerów po parku należącym do braci

bulatoryjnych dla dorosłych oraz dla dzieci

Bonifratrów.

z zaburzeniami wieku rozwojowego.
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3. Konsultacje specjalistyczne: specjalistów
rehabilitacji, neurologa, ortopedy, urologa, psychiatry.

2. Całodobową opiekę lekarsko – pielęgniarską.

Katalog |

• Rehabilitacja Dzienna dla Dorosłych:
świadczenia polegające na kompleksowej
rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych
(po urazach, po zabiegach operacyjnych,
w przypadku schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych.
• Rehabilitacja Dzienna dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego: schorzenia
neurologiczne (nieprawidłowy rozwój psychoruchowy, mózgowe porażenie dziecięce, porażenie splotów barkowych, przepuklina oponowo-rdzeniowa, wady układu
kostnego, zespół Downa), następstwa urazów komunikacyjnych, po zabiegach ortopedycznych.
Program usprawniania w oddziałach dziennych realizowany jest przez wykwalifikowany
personel obejmuje: kinezyterapię, hydroterapię, zabiegi fizykalne, pomoc logopedy,
psychologa i pedagoga.
W oddziale dziennym dla dzieci usprawnianie obejmuje indywidualne ćwiczenia metodami neurofizjologicznymi (NDT Bobath,
Vojty, PNF, SI).

Podczas pobytuw Bonifraterskim Centrum
Zdrowia w każdej chwili mogą Państwo
liczyć na pomoc i wsparcie wysoko
wykwalifikowanego i pełnego życzliwości
personelu medycznego. Naszą placówkę
wyróżniają przyjemne wnętrza i szeroka gama
świadczonych usług. Proces usprawniania jest
indywidualnie ustalany i nadzorowany przez
doświadczony zespół lekarzy specjalistów
z zakresu rehabilitacji medycznej, neurologii,
ortopedii, chorób wewnętrznych, psychiatrę
oraz realizowany przez zespół profesjonalistów
– fizjoterapeutów, psychologów, logopedów
i terapeutów zajęciowych w ośrodku
o wysokim standardzie i w szczególnej
atmosferze. Fizjoterapeuci to młodzi i ambitni
ludzie, którzy w swojej codziennej praktyce
stosują uznane metody rehabilitacyjne,
ćwiczenia indywidualne masaż oraz techniki
manualne m.in.: metodę wg McKenziego,
PNF,Bobath, Vojty, kinesiotaping
Cała społeczność Centrum zawsze z oddaniem
służy Pacjentom pomocą w sprawach
ważnych, jak i w najprostszych czynnościach
każdego dnia. Dokłada wszelkich starań
w przywróceniu pełnej, możliwej do
osiągnięcia, sprawności fizycznej i psychicznej.
Służy fachową poradą i troskliwą opieką oraz
profesjonalną realizacją programu leczenia.

BONIFRATERSKIE CENTRUM
ZDROWIA:
misja: Służmy Jezusowi z radością
w osobach chorych i potrzebujących
cele:
• kompleksowa rehabilitacja i opieka nad
pacjentem,
• najwyższa jakość świadczonych
usługzgodnie z najnowszymi trendami,
szczególnie
• w rehabilitacji neurologicznej,
• stała troska o bezpieczeństwo pacjentów,
• ustawiczne kształcenie całego personelu,
• wsparcie rodzin i opiekunów pacjentów.

Bonifraterskie Centrum Zdrowia

Działalność rehabilitacyjna stacjonarna
– usprawnianie pacjentów:
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CAROLINA MEDICAL CENTER
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa

Carolina Medical Center

tel. 22 355 82 00
fax 22 355 82 10
e-mail: cmc@carolina.pl
www.carolina.pl

Szpital zapewnia konsultacje
w zakresie:
• ortopedii i traumatologii
• neurochirurgii
• chirurgii dziecięcej
• reumatologii
• rehabilitacji
• medycyny sportowej
• chirurgii plastycznej
• neurologii
• hematologii
• psychologii sportu
• diagnostyki funkcjonalnej
• treningu sportowego

• rekonstrukcja więzadła krzyżowego
przedniego
• artroskopia stawu kolanowego
• artroskopia stawu skokowego
• artroskopia stawu biodrowego
• artroskopia stawu ramiennego
• kapoplastyka stawu biodrowego
• endoprotezoplastyka stawu biodrowego
• zespolenie złamań kości przedramienia
• zespolenie złamania obojczyka
• nastawienie złamania pod kontrolą RTG
• zespolenie kości ramiennej

carolina medical center

• rekonstrukcja stożka rotatorów
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• zespolenie złamania paliczków
• przeszczep łąkotki
• usunięcie zespolenia dużego
• rekonstrukcja ścięgna Achillesa
• operacje korekcyjne deformacji stóp
• operacje kosmetyczne stóp
• planowe operacje chirurgii dziecięcej
• usunięcie dysku ze stabilizacją
• fenestracja/mikroflawektomia
• stabilizacja kręgosłupa
• blokada miedzykręgowa
• artroskopia nadgarstka

Informacja

Zespół medyczny

Blok operacyjny i oddział

Klinika ortopedii i medycyny sportowej Carolina Medical Center powstała w 1998 roku
w Warszawie z inicjatywy dr. Roberta Śmigielskiego. Początkowo szpital mieścił się w niewielkim budynku przy ulicy Broniewskiego
w Warszawie. Sukces, jaki stał się udziałem
kliniki od pierwszych lat działalności, zrodził
konieczność szybkiej przeprowadzki. Od
2010 roku klinika mieści się w przestronnym
budynku na warszawskim Mokotowie, przy
ulicy Pory 78, a od 2013 r. należy do Grupy
LUX MED lidera na rynku prywatnych usług
medycznych w Polsce.

Pion medyczny Carolina Medical Center tworzy ponad dwustu lekarzy, fizjoterapeutów,
pielęgniarek, instrumentariuszy i innych specjalistów. W zespole kluczową rolę odgrywa
założyciel kliniki, dr Robert Śmigielski, światowej klasy specjalista ortopedii i medycyny
sportowej. Wraz z nim w Carolinie pracuje
zespół asystentów, na czele z dr. Michałem
Drwięgą, dr Urszulą Zdanowicz i dr J. Laskowskim, jak również inni specjaliści, m.in. prof.
Mirosław Ząbek, prof. Paweł Małdyk, dr Beata Ciszkowska-Łysoń (kierownik diagnostyki
obrazowej), dr n. med. Tadeusz Bokwa (dyrektor szpitala), dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk,
dr Paweł Nowicki, dr n. med. Marek Molski.

Blok operacyjny w Carolinie tworzą cztery
sale operacyjne, każda z nich wyposażona
w sprzęt medyczny pozwalający na wykonywanie nawet najbardziej skomplikowanych
zabiegów operacyjnych. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo pacjentów. Instrumenty operacyjne dostarczane są na salę
specjalnie zabezpieczonym czystym szlakiem. We wszystkich salach funkcjonuje system nawiewu laminarnego. Dzięki ciągłemu
przepływowi sterylnego powietrza nad polem operacyjnym pacjent jest w pełni chroniony. Jest to pierwszy taki system w Polsce
i wciąż jeden z niewielu w Europie.

Ambicją twórców szpitala było stworzenie
ośrodka ortopedycznego według światowych standardów, a następnie rozwijanie
go w oparciu o najlepszych specjalistów
i sprzęt medyczny. W Carolinie odbyły się
pierwsze w Polsce operacje artroskopowe,
przeszczepy łąkotek, a później m.in. terapie
z wykorzystaniem czynników wzrostu, operacje kyphoplastyki balonowej, korekcji osi
kończyn u dzieci (8-plate) czy wszczepienia
endoprotezy wykonanej „na miarę”. Obecnie
klinika coraz częściej stosuje terapie z wykorzystaniem komórek macierzystych.
W pierwszych latach działalności Carolina
wyspecjalizowała się w leczeniu osób aktywnych. Zaufali jej zawodowi sportowcy, dla
których klinika wypracowała kompleksowe
rozwiązania medyczne pozwalające maksymalnie skrócić okres leczenia i rehabilitacji.
Dziś rozwiązania te dostępne są dla szerokiego spektrum pacjentów, którzy trafiają do
Caroliny oczekując skutecznego leczenia za
cenę istotnie niższą, niż w podobnych ośrodkach na Zachodzie.

Ostry dyżur 24/7
Carolina zapewnia pomoc doraźną w ramach
całodobowego ostrego dyżuru ortopedyczno-urazowego. To jedyna tego typu alternatywa dla warszawskich szpitali publicznych.
Wraz z pomocą doraźną klinika zapewnia wykonanie niezbędnych badań z zakresu diagnostyki obrazowej, a w razie potrzeby także
leczenie operacyjne i rehabilitację. Szczególną opieką ambulatoryjną otaczani są najmłodsi pacjenci kliniki, którym pomoc zapewniają
doświadczeni specjaliści chirurgii dziecięcej
i ortopedii.

Diagnostyka obrazowa
Klinika zatrudnia specjalistów w dziedzinie
diagnostyki radiologicznej, ultrasonograficznej i rezonansu magnetycznego. Zespół specjalizuje się w szeroko pojętej diagnostyce
obrazowej narządu ruchu i do swojej dyspozycji ma kompleksową aparaturę diagnostyczną.
W Carolinie wykonywane są badania RMI (także w pełnym znieczuleniu), TK, USG i RTG.
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Oddział szpitalny składa się 21 komfortowych pokoi jedno lub dwuosobowych. Każdy
wyposażony jest w telewizję satelitarną, telefon i łącze internetowe oraz posiada własną
łazienkę.

Rehabilitacja
Carolina Medical Center dysponuje salą rehabilitacyjną o powierzchni 530 metrów
kwadratowych, wyposażoną w sprzęt do
prowadzenia usprawniania i treningu sportowego, m.in.: platformę balansową z biofeedbackiem Biodex, system treningowy
z biofeedbackiem Humac 360, Red Cord –
system do treningu stabilizacji stawów i rehabilitacji sportowej, Power Plate, urządzenia do treningu funkcjonalnego i siłowego
Technogym, Keiser i TRX oraz urządzenia do
zabiegów fizykoterapii.
Zajęcia prowadzone są indywidualnie, a fizjoterapeuci specjalizują się w rehabilitacji
pacjentów po operacjach ortopedycznych
i urazach sportowych (Sport Specific Reha-
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bilitation). Na uwagę zasługuje stały nadzór
lekarzy nad procesem rehabilitacji poprzez
ścisłą współpracę z zespołem fizjoterapeutów. Pozwala to na rozpoczęcie rehabilitacji
bezpośrednio po przebytym zabiegu i maksymalne skrócenie czasu powrotu do pełnej
sprawności.

Badania funkcjonalne
Badania funkcjonalne pozwalają na pełną
diagnostykę układu ruchu dzięki wnikliwej
ocenie jego poszczególnych funkcji oraz na
wykrycie patologii do tej pory ukrytych przed
okiem lekarza. W klinice przeprowadzana
jest m.in. innowacyjna analiza chodu, biegu,
wyskoku i innych działań ruchowych oraz
ocena stabilności, siły mięśniowej i kształtu
stóp. Kilkanaście specjalistycznych urządzeń
umożliwia inteligentne wykrywanie i śledzenie ruchu w trzech wymiarach, analizę aktów
ruchowych w systemie video Slow Motion,
a także interaktywny trening. Wszystkie badania są nieinwazyjne i bezpieczne.

Centrum treningowe
Specjaliści z Carolina Medical Center opracowali program medycznego treningu funkcjonalnego (CMTS), który pozwala na pełne
przywrócenie i wzmocnienie funkcji, angażując całe łańcuchy mięśniowe w ćwiczeniach
odwzorowujących naturalne, trójwymiarowe
ruchy człowieka. Zajęcia przeznaczone dla
pacjentów odzyskujących zdrowie po operacji, jak i dla osób prowadzących aktywny
tryb życia odbywają się w dedykowanej sali
treningowej. Treningi prowadzą fizjoterapeuci sportowi z doświadczeniem w pracy
z zawodowymi sportowcami, powracającymi
do pełnej dyspozycji po kontuzji.

Informacje dodatkowe:
• Ostry dyżur ortopedyczno-urazowy
dostępny jest 24 godziny na dobę,
365 dni w roku.
• Klinika stawia na kompleksowe
leczenie i zespołowe podejście do
potrzeb pacjenta. W procesie leczenia
ściśle współpracują ze sobą m.in.
ortopedzi, neurochirurdzy, radiolodzy,
fizjoterapeuci, biomechanicy i trenerzy
przygotowania motorycznego. W ten
sposób zapewniana jest spójność
leczenia.
• Carolina prowadzi liczne projekty
naukowo-badawcze, wypracowując
nowatorskie rozwiązania
ortopedyczne. Opracowane
pod kierownictwem dr. Roberta
Śmigielskiego autorskie metody
leczenia więzadła krzyżowego
przedniego oraz stawu skokowego
zyskują dzisiaj uznanie na
całym świecie.
• Klinika udostępnia swoje
doświadczenie lekarzom,
fizjoterapeutom i obiecującym
studentom medycyny z kraju
i zagranicy. Jako pierwsza prywatna
klinika ortopedyczna w Polsce, Carolina
otrzymała akredytację Ministerstwa
Zdrowia do prowadzenia specjalizacji
z ortopedii i traumatologii oraz staży
kierunkowych w tej dziedzinie.
• Carolina Medical Center jest Partnerem
Medycznym Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, Baletu Narodowego i
wielu masowych imprez sportowych.
Jako jedyna prywatna placówka
medyczna pod swoją opieką miała też
uczestników EURO 2012.

carolina medical center

W szpitalu wykonywany jest
pełen zakres operacji z zakresu
ortopedii i traumatologii
narządu ruchu w tym min.:

9

CenterMed Kraków Sp. z o.o.
ul. Św. Łazarza 14, 31-530 Kraków, Polska

Centermed
Szpital i Przychodnia w Krakowie

Telefon: +48 12 370 82 00, +48 801 404 402
Fax: +48 370 82 13 lub 15
Email: szpital@centermed.pl
www.centermed.pl

Specjalności zabiegowe szpitala:
• chirurgia dziecięca
• chirurgia ogólna
• chirurgia plastyczna
• chirurgia urazowo-ortopedyczna
• chirurgia urazowo-ortopedyczna dla
dzieci
• ginekologia
• otolaryngologia
• urologia
• urologia dziecięca

Konsultacje specjalistyczne
w zakresie:
• andrologii
• chirurgii dziecięcej
• chirurgii ogólnej
• chirurgii plastycznej
• chorób wewnętrznych
• chorób zakaźnych
• dermatologii
• diabetologii
• hematologii
• medycyny pracy
• nefrologii

duje się w ścisłym centrum Krakowa, przy ulicy św. Łazarza 14. Placówka ta to nowoczesny
szpital i przychodnia utworzone na bazie
dawnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działającego przy Krakowskim Pogotowiu
Ratunkowym. W efekcie wielomiesięcznego
remontu powstał nowoczesny, doskonale wyposażony obiekt, którego wielką zaletą jest

Chrapusta (chirurg plastyk), dr n. med. Ma-

operacyjne. Pacjentom ceniącym sobie wy-

rek Górniak (urolog dziecięcy) dr n. med. Ar-

soki komfort opieki medycznej zapewnia

tur Ludwin (ginekolog położnik), dr n. med.

on dostęp do leczenia planowego. Krakow-

Tadeusz Łyczakowski (chirurg dziecięcy), dr

grupy medycznej CenterMed wywodzącej

ska przychodnia, posiadająca 6 gabinetów,

n. med. Piotr Maciukiewicz (urolog) oraz dr

się z Tarnowa. Początki rozwoju Grupy Cen-

zapewnia pacjentom kompleksową opiekę

n. med. Jerzy Sułko (ortopeda traumatolog

terMed sięgają roku 1997, kiedy to otwarty

ambulatoryjną. Do ich dyspozycji pozostają

dziecięcy).

został pierwszy gabinet w Tarnowie. Po 18

Nowocześnie zarządzane Centrum poza

latach działalności w skład Grupy wchodzą

lekarze pierwszego kontaktu, lekarze medycyny pracy, a także szereg specjalistów

szpital w centrum Krakowa, oraz 24 przy-

większą liczbą realizowanych zabiegów

chodnie – wieloprofilowe centra medyczne

pełnopłatnych, współpracuje z prywatnymi

w Warszawie, Tarnowie, Krakowie, Poznaniu,

ubezpieczycielami z polski i zagranicy (Inter

Lublinie, Katowicach, Nowym Sączu, Kiel-

Polska, Allianz, Signal Iduna, Balt Assistance,

cach, Brzesku, Bochni. U podstaw misji Gru-

AP Companies) oraz centrami medycznymi

py leżą troska o zdrowie pacjentów, wysokie

nie posiadającymi własnej infrastruktury

standardy profesjonalnej opieki medycznej

ultrasonograficzne (m.in. nowoczesne USG

szpitalnej.

oraz wspieranie społeczności lokalnych.

3D, 4D). Tutaj, pod okiem wyspecjalizowa-

Centrum Badań Klinicznych

Działając w sektorze służby zdrowia Center-

Centrum

zowania świadczeń medycznych, ale służy

z różnych dziedzin, m.in. chirurgii ogólnej
i dziecięcej, dermatologii, diabetologii, ga-

• neurologii

miasta. W placówce znajdują się dwie sale

• okulistyki

operacyjne, dwie pooperacyjne i pięć pobyto-

• ortopedii

wych - w sumie szesnaście łóżek, kilkanaście

• ortopedii dziecięcej

poradni specjalistycznych i diagnostycznych,

• otolaryngologii

w których CenterMed Kraków sprawuje opie-

• urologii

kę nad ponad 30 tysiącami pacjentów.

• urologii dziecięcej

Wyposażony w nowoczesną aparaturę diag-

nego personelu oraz z daleka od „przemy-

nostyczną i zabiegową szpital jest ściśle po-

słowych procedur” wielkich szpitali, pacjenci

wiązany z ambulatorium, co umożliwia za-

mogą przejść cały cykl badań diagnozują-

• Centrum Diabetologii Klinicznej
• Centrum Badań Klinicznych

CenterMed Kraków należy do ogólnopolskiej

posiadanym kontraktem z NFZ oraz coraz

lokalizacja w bezpośredniej bliskości centrum

• Pracownia USG

Centermed

Szpital CenterMed powstał w 2008 roku i znaj-

Grupa CenterMed

Krakowski CenterMed to nie tylko zabiegi

• neurochirurgii

Ponadto:
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Szpital CenterMed

strologii, laryngologii, ortopedii, urologii
i urologii dziecięcej, neurologii, chorób zakaźnych i wielu innych. W ramach diagnostyki ambulatoryjnej można wykonać m.in.
szereg badań laboratoryjnych, czy badania

Badań

Klinicznych

powstało

w styczniu 2010 roku, jako element struk-

równo kompleksową diagnostykę pacjenta

cych problem zdrowotny. Następnie, w życz-

tury CenterMed Kraków. W CBK działa wie-

i jego pełne przygotowanie do zabiegu jesz-

liwej i intymnej atmosferze, są poddawani

lospecjalistyczny,

cze przed przyjęciem do szpitala, jak i póź-

stosownemu leczeniu, by już po kilku dniach

specjalistów klinicznych i profesjonalnie

niejsze monitorowanie powrotu do zdrowia.

opuścić szpital o własnych siłach.

przygotowany

Szpital nie posiada tradycyjnie wydzielonych

Dumą krakowskiego szpitala CenterMed jest

Głównym przedmiotem działalności CBK

oddziałów lecz jest zorganizowany w nowo-

przede wszystkim zespół ogólnopolskiej sła-

doświadczony
personel

zespół

pielęgniarski.

jest udział w pracach badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych

Med nie ogranicza się do oferowania i realimieszkańcom regionów, w których funkcjonują jego placówki. Dlatego od samego
początku do priorytetów CenterMed należy
integracja i wspieranie społeczności z jakimi
współpracuje, stąd regularnie prowadzone
są projekty profilaktyczne wraz z bezpłatnymi badaniami lekarskimi, akcje edukacyjne

czesnym systemie konsultanckim, opartym

wy specjalistów na co dzień opiekujących się

na istnieniu ciągu funkcjonalnego odpowia-

jego pacjentami. Współpraca z personelem

i farmacji, a w szczególności prowadzenie,

dającego poszczególnym etapom hospitali-

posiadającym wieloletnie doświadczenie

zarządzanie i monitorowanie badań klinicz-

rytatywne, wspieranie hospicjów oraz lokal-

zacji. Pacjenci diagnozowani i operowani są

w swojej dziedzinie i cieszącym się zaufa-

nych fazy od I do IV. Centrum bierze udział

nych inicjatyw kulturalnych i sportowych.

przez swoich lekarzy prowadzących, korzy-

niem pacjentów zapewnia najwyższy po-

w projektach, realizowanych na terenie kra-

Wśród osiągnięć Grupy CenterMed znajduje

stających z infrastruktury szpitala zależnie od

ziom leczenia i bezpieczeństwo pacjentów.

ju oraz poza granicami Polski, gdzie współ-

się unikalny w skali kraju Program ZdrowJa

zapotrzebowania. Taka organizacja pozwala

Wśród pracujących w Krakowie lekarzy są tak

uczestniczy w koordynacji międzynarodo-

oferujący kompleksową opiekę medyczną

na selekcję zabiegów operacyjnych w spo-

znakomite nazwiska, jak: prof. dr hab. n. med.

wych badań. Działania Centrum oparte są

i profilaktyczną oraz pierwszy w Polsce Kla-

sób zapewniający najwyższą rentowność.

Stanisław Cichoń (chirurg), dr n. med. Anna

na zasadach GCP.

ster Medyczny MedCluster.
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promujące zdrowy tryb życia, koncerty cha-

Najwyższej klasy specjaliści:
prof. dr hab. n. med. Stanisław Cichoń,
dr n. med. Anna Chrapusta,
dr n. med. Marek Górniak,
dr n. med. Artur Ludwin,
dr n. med. Tadeusz Łyczakowski,
dr n. med. Piotr Maciukiewicz,
dr n. med. Jerzy Sułko.

Ukierunkowanie na dzieci:
Specjaliści naszego Szpitala
w oparciu o nowoczesne procedury
diagnostyczne i zabiegowe podejmują
się leczenia skomplikowanych
przypadków, jak i wykonują drobne
zabiegi przywracające uśmiech i radość
małym pacjentom. Z myślą właśnie
o nich zapewniamy:
• konsultacje cenionych specjalistów
dziecięcych
• minimalnie inwazyjne metody
leczenia
• hospitalizację planową i operacje
w trybie jednego dnia
• zabiegi w znieczuleniu miejscowym
i ogólnym
Szczególnie wyróżnia nas podejście
do znieczulenia. Dziecko zasypia
i wybudza się w obecności rodzica,
co minimalizuje stres związany
z zabiegiem.

Centermed

• chirurgii naczyniowej
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Centrum Kardiologii Sp. z o.o.
Aleja Nadwiślańska 37, 05-410 Józefów

Centrum Kardiologii

tel. +48 22 780 08 00, fax +48 22 780 08 38
sekretariat@centrumkardiologii.pl
www.centrumkardiologii.pl

Kardiologia:
• koronarografia
• angioplastyka wieńcowa
• implantacja stentu typu BMS
• implantacja stentu typu DES
• implantacja stentu typu BVS
• wszczepienie rozrusznika serca
• wszczepienie kardiowerteradefibrylatora
• wszczepienie układu
resynchronizującego
• ablacja zaburzeń rytmu

Chirurgia naczyń:
• angiografia
• angioplastyka
• embolektomia
• operacje hybrydowe
• operacje żylaków
• stentgraft aorty brzusznej

Poradnia przyszpitalna:
• konsultacja kardiologiczna
• konsultacja chirurga naczyniowego
• kontrola stymulatorów
• EKG spoczynkowe
• EKG wysiłkowe
• USG serca
• USG serca przezprzełykowe
• Holter EKG
• Holter RR
• USG naczyń

Centrum Kardiologii

• tomografia komputerowa
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Centrum Kardiologii w Józefowie to spółka
należąca do grupy kapitałowej American
Heart of Poland, największej w Polsce grupy
zapewniającej kompleksowy sposób leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych począwszy od prewencji i profilaktyki, poprzez
terapię w ramach nowoczesnych procedur
interwencyjnych z zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, aż po rehabilitację pozwalającą na
szybki powrót do pełnej sprawności i życia
społecznego.

a także na zasadzie pełnej odpłatności. Cho-

W ramach Centrum Kardiologii w Józefowie

Centrum Kardiologii w Józefowie zatrud-

MISJA SZPITALA:

rzy przyjmowani są w trybie pilnym oraz do

pracuje w trybie 24-godzinnych dyżurów

nia

planowych zabiegów diagnostycznych, ta-

nowopowstały Oddział Chirurgii Naczynio-

i doświadczonych specjalistów w zakresie

kich jak koronarografia (z możliwością oce-

wej, który dzięki nowoczesnemu sprzętowi

chirurgii naczyniowej i anestezjologii. Dla

ny IVUS i FFR) oraz terapeutycznych (angio-

i doświadczonemu personelowi medycz-

pacjentów dostępna jest również Poradnia

plastyka tętnic wieńcowych) oraz zabiegów

nemu oferuje zabiegi w pełnym zakresie

Chirurgii Naczyniowej zajmująca się kwalifi-

z zakresu elektrofizjologii i elektroterapii

chirurgii naczyniowej w trybie zarówno

kacją pacjentów do zabiegów operacyjnych,

(implantacja układów stymulujących ser-

planowym jak i ostrodyżurowym . Z uwa-

ca, czy też kardiowerterów-defibrylatorów

leczeniem ambulatoryjnym, a także opieką

gi na posiadaną, w pełni wyposażoną salę

w tym z funkcją resynchronizacji, badań

pooperacyjną.

operacyjną,

• świadczenie usług zdrowotnych na
możliwie najwyższym poziomie
• dbałość o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i zaufania pacjentów
• stałe i systematyczne doskonalenie
i podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz ich zaangażowanie na rzecz
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony środowiska,

elektrofizjologicznych i ablacji).

oraz salę hybrydową zabiegi naczyniowe

Zabiegi na tętnicach wieńcowych (koro-

przeprowadzane są zarówno technikami

Centrum Kardiologii powstało z inicjatywy
polskich lekarzy, dla których dobro pacjenta jest wartością najwyższą. Ideą powstania
spółki było wprowadzenie najnowszych metod leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych dostępnych dla jak najszerszej grupy
pacjentów. Działalność Centrum datuje się
od roku 2009, kiedy to uruchomiony został
Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wraz
z Pracownią Hemodynamiki pełniący 24-godzinne dyżury, w tym dla chorych z różnymi
postaciami ostrego zespołu wieńcowego
m.in. świeżego zawału serca. Konsultacje
EKG w ostrych stanach prowadzone są za
pośrednictwem transmisji danych systemu Lifenet z karetek pogotowia oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Zakres
świadczonych usług obejmuje hospitalizację oraz opiekę ambulatoryjną realizowaną
w Poradni Kardiologicznej.

narografie i angioplastyki wieńcowe) wy-

W placówce świadczone są usługi realizowane w ramach kontraktów objętych
umową z Narodowym Funduszem Zdrowia,

konywane są w większości z dostępu promieniowego (kończyna górna), co znacznie

pracownię

angiograficzną

otwartymi, jak i wewnątrznaczyniowymi.
W związku z powyższym w naszym ośrodku
wykonywane są operacje na tętnicach do-

zespół

wysoko

wykwalifikowanych

Centrum Kardiologii w Józefowie mając na
uwadze poważne ryzyko związane z chorobami układu sercowo-naczyniowego prowadzi szeroko zakrojone działania w celu
ułatwienia dostępu do nowoczesnych me-

mózgowych, tętnicach trzewnych, operacje

tod leczenia dla szerokiej rzeczy pacjentów.

tętniaków aorty brzusznej, operacje w za-

W trosce o pacjentów nasze klimatyzowane

kresie tętnic biodrowych i obwodowych czy

oddziały zostały wyposażone w nowoczes-

czy tętniaka okolicy pachwinowej. W przy-

na układzie żylnym.

ne, przyjazne, najwyżej 3-osobowe sale,

padku konieczności implantacji stentów

Na oddziale Chirurgii Naczyniowej znajdu-

każda z dostępem do węzła sanitarnego.

poprawia komfort pacjenta przez skrócenie
czasu unieruchomienia i eliminację potencjalnych powikłań miejscowych np. krwiaka

wykorzystujemy w ogromnej większości
nowoczesne stenty powlekane lekami, stosujemy również stenty biodegradowalne.

je się Oddział Intensywnej Opieki Medycz-

Dysponujemy również salą 1-osobową dla

nej, który zapewnia opiekę i bezpieczeń-

szczególnie

wymagających

pacjentów.

stwo pacjentom w okresie pooperacyjnym.

W celu zapewnienia dogodnego dostępu

Posiadanie dwóch nowoczesnych kardio-

Ofertę diagnostyczną uzupełniają pracow-

do ośrodka dla pacjentów, jak i odwiedza-

angiografów pozwala nam na jednoczesne

nia tomografii komputerowej oraz pra-

jących, zapewniamy również bezpłatny

leczenie zabiegowe dwóch pacjentów np.

cownia ultrasonograficzna, co pozwala na

parking.

z zawałem serca. Nasza kadra medyczna

wykonanie szybkiej diagnostyki chorób

wywodzi się z czołowych placówek kardio-

naczyniowych.

logicznych i dysponuje doświadczeniem
zdobytym w kraju i zagranicą.

Jesteśmy kameralnym ośrodkiem położonym w okolicy Mazowieckiego Parku Kra-

Centrum Kardiologii dysponuje również

jobrazowego wśród zieleni gdzie nasi pa-

Pracownią Tomografii Komputerowej. Bada-

cjenci w ciszy i spokoju poddają się terapii

Funkcjonująca w ośrodku Poradnia kardio-

nia wykonywane są niezwykle precyzyjne

chorób sercowo-naczyniowych. Nadrzęd-

logiczna oferuje szeroki zakres świadczeń

i wiarygodne, co pozwala na szybką diagno-

nym celem Centrum Kardiologii Sp. z o.o.

takich jak konsultacje specjalistyczne, próby

zę. Wykonujemy pełny zakres badań Tomo-

jest świadczenie usług zdrowotnych w zgo-

wysiłkowe, echokardiografia, badania Hol-

grafii Komputerowej z możliwością zapisu

dzie z najnowszymi standardami medyczny-

terowskie, badania laboratoryjne.

na nośniku CD.

mi oraz z troską o pacjentów i pracowników.
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SZEROKI ZAKRES USŁUG:
• zapewnienie fachowej opieki w dziedzinie kardiologii i chirurgii naczyniowej podczas 24-godzinnego trybu
pracy w zakresie podstawowych jak
i wysokospecjalistycznych procedur
medycznych
• nad bezpieczeństwem pacjentów
w oddziałach czuwa w pełni wykwalifikowany, doświadczony personel
medyczny z całodobowym dostępem
do Oddziału Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego i Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej
• leczeni są pacjenci z kraju jak i zagranicy
• nowoczesna Poradnia oferująca łatwy
dostęp do porad i badań specjalistycznych

Centrum Kardiologii

• aterektomia
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CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
ul. Gąsiorowskiego 12/14; 05-510 Konstancin Jeziorna

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
w Konstancinie-Jeziornie

Telefon: +48 22 703 00 00, Fax: + 48 22 754 71 87
Informacja dla Pacjentów zainteresowanych
odpłatnymi świadczeniami medycznymi: + 48 22 703 08 88

info@ckr.pl, www.ckr.pl

ODDZIAŁ ORTOPEDII I CHIRURGII
KRĘGOSŁUPA
Telefon: +48 22 703 04 36

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY

CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI

Telefon: +48 22 703 02 05
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Atrakcyjne pakiety pobytowe - stacjonarna,
kompleksowa rehabilitacja narządu ruchu:
1. Kinezyterapia: terapia manualna,
Kaltenborn - Evjenth, Cyriax,
Neuromobilizacja, McKenzie, Bobath, PNF
2. Fizykoterapia: elektroterapia,
magentoterapia, ultradźwięki, fonoforeza,
laseroterapia, hydroterapia, krioterapia
miejscowa, terapia falami uderzeniowymi,
krioterapia ogólnoustrojowa

ODDZIAŁ REHABILITACJI
NEUROLOGICZNEJ
Telefon: +48 22 703 02 80
Stacjonarne pobyty rehabilitacyjne dla
Pacjentów z uszkodzeniami mózgu,
rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych
spowodowane m.in.: przez uraz głowy, udar
mózgu, uraz kręgosłupa, stwardnienie rozsiane.
Leczenie farmakologiczne stwardnienia
rozsianego oraz spastyczności.
1. Terapia: neuropsychologiczna,
neurologopedyczna, logopedyczna, terapia
zajęciowa
2. Kinezyterapia
3. Fizykoterapia

PRZYCHODNIA REHABILITACYJNA
CENTRUM MEDYCZNE
Telefon: +48 22 703 06 66

O nas:
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji to nowoczesny ośrodek specjalizujący się w leczeniu schorzeń i rehabilitacji narządu ruchu,
rehabilitacji kręgosłupa, rehabilitacji neurologicznej oraz w operacjach ortopedycznych
i chirurgii kręgosłupa. Oferujemy szeroki wachlarz usług, dzięki czemu w jednym miejscu,
w sprawny sposób i w krótkim czasie Pacjent
może wykonać niezbędne badania, skorzystać ze specjalistycznych porad lekarskich
oraz z pełnego cyklu leczenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

Nasze atuty:
• Doświadczona i życzliwa kadra medyczna
– lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki, personel pomocniczy
• Wysoki standard usług – posiadamy m.in.
Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 oraz Certyfikat Akredytacyjny Jakości w Ochronie
Zdrowia przyznany przez Ministerstwo
Zdrowia
• Przyjazna atmosfera – dokładamy wszelkich starań, by pobyt w naszym ośrodku
był maksymalnie dostosowany do potrzeb
i oczekiwań Pacjentów oraz osób im towarzyszących
• Kompleksowość oferty – oferujemy usługi
medyczne, rekreacyjne i z zakresu odnowy
biologicznej

Ambulatoryjne odpłatne świadczenia
medyczne

Usługi:

1. Konsultacje lekarskie: ortopedia
noworodków i niemowląt, dzieci i młodzieży,
dorosłych; rehabilitacja medyczna,
neurologia, reumatologia, choroby
wewnętrzne, endokrynologia
2. Konsultacje specjalistyczne:
neuropsychologia, neurologopedia,
logopedia, fizjoterapeutyczne
3. Rehabilitacja dorosłych, dzieci i młodzieży

Pacjentom oferujemy nasze usługi w formie
pakietów obejmujących całość leczenia.
Przyjmujemy zarówno osoby samodzielne,
jak i wymagające opieki.
W ośrodku można wykonać badania z zakresu diagnostyki obrazowej (MRI, USG, RTG),
skorzystać z dodatkowych konsultacji lekarskich lekarzy różnych specjalności (ortopeda,

specjalista rehabilitacji medycznej, neurolog,
reumatolog, choroby wewnętrzne, endokrynolog), wykupić dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia sportowe oraz zabiegi
pielęgnacyjne.

Zakwaterowanie:
Dysponujemy pokojami jedno- i dwuosobowymi z łazienką, klimatyzacją, TV, radiem, lodówką. Pokoje szpitalne mają system wzywania pielęgniarek. W cenie pokoju oferujemy
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja).

Lokalizacja:
Ośrodek znajduje się w Konstancinie-Jeziornie
– uzdrowisku położonym blisko Warszawy. Na
tutejszy klimat wpływa źródło termalne i tężnia solankowa, a także suche piaszczyste podłoże oraz lasy sosnowe.

OPERACJE ORTOPEDYCZNE
I CHIRURGIA KRĘGOSŁUPA
Schorzenia układu kostno-stawowego oraz
schorzenia kręgosłupa mogą być skutkiem
chorób, wad wrodzonych lub nabytych,
a także wynikiem urazu. W przypadku gdy
leczenie farmakologiczne i rehabilitacyjne
nie daje oczekiwanych rezultatów jedyną
szansą na powrót do zdrowia może być zabieg operacyjny.
Naszym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo Pacjentów. Operacje wykonują
renomowani lekarze, którzy doświadczenie
zawodowe zdobywali w najlepszych klinikach w Polsce, Europie i w USA. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem operacyjnym
renomowanych marek. Stosujemy wysokie
standardy sanitarno-epidemiologiczne.
Świadczone przez nas usługi medyczne
składają się na określoną całość obejmują-
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cą: wstępne badania i konsultacje lekarskie,
przygotowanie do operacji, przeprowadzenie operacji, wczesną rehabilitację pooperacyjną, zalecenia dotyczące dalszego
postępowania. Po opuszczeniu Oddziału
Pacjent ma zawsze możliwość telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z lekarzem
prowadzącym.

REHABILITACJA
NARZĄDU RUCHU
Zapraszamy na pobyty rehabilitacyjne osoby
z bólami kręgosłupa/bólami stawów obwodowych w wyniku urazów, zmian zwyrodnieniowych, wad wrodzonych, z dysfunkcjami
narządu ruchu pochodzenia neurogennego,
po operacjach ortopedycznych (np. po endoprotezoplastyce biodra), a także wszystkich którzy chcą zadbać o swoje zdrowie i sprawność
fizyczną!
Oferujemy indywidualny program terapii dostosowany do stanu zdrowia i potrzeb Pacjenta:
• Lekarzem prowadzącym jest z reguły lekarz
podwójnej specjalizacji: ortopedii i rehabilitacji medycznej
• Oferujemy szeroki zakres zabiegów rehabilitacyjnych, masaże całościowe i częściowe
oraz nieograniczony dostęp do pływalni
(przy braku przeciwwskazań lekarskich)

Polecamy:
Krioterapia ogólnoustrojowa
Zabieg przeprowadzany jest w kriokomorze, w której przebywa się od 1 do 3 minut
w temperaturze od - 100 st. C. do - 120 st. C.
Jego kontynuacją jest intensywny trening
pod kierunkiem fizjoterapeuty. Terapia ma
zastosowanie w leczeniu różnego rodzaju
schorzeń narządu ruchu, wpływa mobilizująco na organizm.
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Terapia falami uderzeniowymi:
W zabiegu wykorzystywane są fale akustyczne, które pobudzają proces leczenia i regeneracji ścięgien i tkanek miękkich. Terapia ma zastosowanie w leczeniu bólu ścięgien i stawów.

REHABILITACJA
NEUROLOGICZNA
Jesteśmy wyspecjalizowani w rehabilitacji
osób z następstwami uszkodzeń mózgu,
rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych
w wyniku: wypadków komunikacyjnych i urazów innego typu, udarów mózgu, schorzeń
przewlekłych (stwardnienie rozsiane i in.).
Mając na względzie złożone potrzeby Pacjentów neurologicznych oferujemy kompleksowy program terapii:
• Lekarzem prowadzącym jest lekarz specjalizacji: neurologii i rehabilitacji medycznej
• Program terapii obejmować może:
- rehabilitację narządu ruchu,
- rehabilitację neuropsychologiczną,
- rehabilitację logopedyczną,
- terapię zajęciową.
Specjalizujemy się w leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych (takich jak afazja, zaburzenia pamięci, zespół zaniedbywania).
Dysponujemy nowoczesnym sprzętem z programami komputerowymi wspierającymi rehabilitację Pacjentów neurologicznych:
• BIODEX – zestaw do oceny i treningu dynamicznego mięśni
• ALFA – platforma stabilometryczna, do
oceny i treningu równowagi na stabilnym
podłożu
• AfaSystem – zestaw programów treningowych służących do komputerowo wspomaganej rehabilitacji chorych z afazją
• RehaCom – zestaw programów treningowych służących do komputerowo wspomaganej rehabilitacji chorych z zaburzeniami
funkcji poznawczych

PRZYCHODNIA REHABILITACYJNA
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE
00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4
Telefon: + 48 22 826 63 18
1. Konsultacje lekarskie i fizjoterapeutyczne
2. Kinezyterapia i fizykoterapia
3. Terapia skolioz metodą FED
4. Masaże
ZAKŁAD REHABILITACYJNY
WARSZAWA PRAGA PŁD.
04-088 Warszawa, ul. Majdańska 12
Telefon: + 48 22 612 02 01
1. Profilaktyka dla osób uprawiających
sport, fizjoterapia po urazach sportowych,
indywidualny trening medyczny
2. Konsultacje lekarskie i fizjoterapeutyczne
3. Kinezyterapia i fizykoterapia
4. Masaże
5. Centrum Leczenia Nietrzymania Moczu
– diagnostyka, badania urodynamiczne,
operacje ginekologiczne, opieka
fizjoterapeutyczna
PRZYCHODNIA ORTOPEDYCZNOREHABILITACYJNA
WARSZAWA URSYNÓW, Al. KEN
02-777 Warszawa, Al. KEN 93
Telefon: + 48 22 335 07 30
1. Konsultacje lekarskie
2. Kinezyterapia i fizykoterapia
3. Masaże
PRZYCHODNIA
ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNA
WARSZAWA URSYNÓW, ul. SUROWIECKIEGO
02-783 Warszawa, ul. Surowieckiego 8
Telefon: + 48 22 749 18 45
1. Konsultacje lekarskie
2. Porady fizjoterapeutyczne oraz porady
w zakresie ergonomii
3. Kinezyterapia i fizykoterapia
4. Program rehabilitacji osób leczonych
z powodu osteoporozy
PRZYCHODNIA REHABILITACYJNA
WROCŁAW CENTRUM
50-450 Wrocław, ul. Krasińskiego 29/31 (II p.)
Telefon: + 48 71 79 84 929
1. Konsultacje lekarskie
2. Kinezyterapia I fizykoterapia
3. Masaże

CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI

1. Operacje ortopedyczne – endoprotezoplastyka
(biodra, kolana, stawów śródręczno-palcowych
ręki), operacje korekcyjne rąk i stóp, operacje
rekonstrukcyjne ścięgien: tenosynowektomie
prostowników i zginaczy palców, rekonstrukcje
zerwanych ścięgien, operacje zespołów
uciskowych nerwów obwodowych (zespół
cieśni nadgarstka i inne)
2. Operacje artroskopowe – artroskopia kolana,
usunięcie uszkodzonej łąkotki, rekonstrukcja
artroskopowa więzadła krzyżowego
przedniego / tylnego, artroskopia stawu
biodrowego / skokowego / barkowego /
łokciowego
3. Operacje kręgosłupa – małoinwazyjne operacje
dyskopatii kręgosłupa m.in.: endoskopowe
usunięcie jądra miażdżystego w odcinku
lędźwiowym metodą Endospine, przezskórne
usunięcie dysku lędźwiowego - nukleoplastyka
technologią Coblation, klasyczne metody
operacyjne schorzeń kręgosłupa
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CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ SP. Z O.O.
ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa
Tel. 022-592-93-05 do 10
Fax. 022-592-93-96

CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ

www.probawysilkowa.pl
www.rezonans-magnetyczny.waw.pl
www.cms.waw.pl

rejestracja@cms.waw.pl
sekretariat@cms.waw.pl

Przykładowe zabiegi
wykonywane w Centrum
Medycyny Sportowej
Staw kolanowy:
• artroskopia kolana,
• szycie łąkotki,
• rekonstrukcja więzadła krzyżowego
przedniego, tylnego i pobocznych,
• rekonstrukcja więzadła rzepki,
• osteotomia guzowatości piszczeli,
• przeszczep chondrocytów,
• przeszczep łąkotki implantem
kolagenowym Menaflex i Actifit,
• endoprotezoplastyka kolana,

Staw barkowy:
• artroskopia barku,
• rekonstrukcja stawu obojczykowobarkowego,
• rekonstrukcja stożka rotatorów,
• niestabilność stawu barkowego,
Staw łokciowy:
• artroskopia łokcia,
• odbarczenie łokcia tenisisty/golfisty,
Nadgarstek:

CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ

•
•
•
•
•
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odbarczenie zespołu kanału nadgarstka,
przykurcz Dupuytrena,
zespół nerwu łokciowego,
entezopatie,
uszkodzenie ścięgien i nerwów
obwodowych,

Stopa:
• paluch koślawy (hallux), palec
młoteczkowaty,
• ostrogi piętowe, kostki dodatkowe,
• zapalenie rozcięgna podeszwowego,
Biodro:
• artroskopia biodra,
• endoprotezoplastyka całkowita stawu
biodrowego,
• kapoplastyka,
Kręgosłup:
• Mikrodisektomia w chorobie dyskowej
• Endoskopia w chorobie dyskowej
• Leczenie operacyjne w zmianach
zwyrodnieniowych kręgosłupa
ze stabilizacją lub bez stabilizacji
transpedicularnej
• usztywnienie kręgosłupa ze stabilizacją
transpelikularną + PLIF,
• Wertebroplastyka w złamaniach
osteoporotycznych, w zmianach
nowotworowych i w naczyniakach
kręgosłup,
Wydłużanie i korekcja deformacji
kończyn – metoda Ilizarowa

Centrum Medycyny Sportowej jest ośrodkiem leczniczo-rehabilitacyjnym, specjalizującym się w leczeniu urazów ortopedycznych.
Od lat dbamy o zdrowie osób uprawiających
sport wyczynowy, jak i rekreacyjny, stosując
przy tym najwyższe standardy i nowoczesne
rozwiązania. Wykorzystujemy dla dobra pacjentów innowacyjne techniki i technologie
w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji. Terapie stosowane w CMS obejmują cały proces
powrotu pacjenta do zdrowia i sprawności. Z tego względu oprócz kliniki ortopedii
prowadzimy ośrodek diagnostyki, centrum
rehabilitacji i poradnie specjalistyczne z różnych dziedzin medycyny. CMS posiada blok
operacyjny, w którym przeprowadzane są
przede wszystkim operacje ortopedyczne
i neurochirurgiczne. Przeprowadzamy zabiegi
z wykorzystaniem zarówno sprawdzonych jak
i nowatorskich technik operacyjnych. Jest to
szczególnie istotny obszar naszej aktywności.
Klinika ortopedyczna to serce Centrum Medycyny Sportowej. W skład bloku operacyjnego
wchodzą 2 sale operacyjne spełniające najwyższe standardy. Blok Operacyjny wyposażony jest w nowoczesny sprzęt artroskopowy,
posiada natychmiastowy dostęp do Pracowni
RTG oraz możliwość wykonania radiologicznych badań śródoperacyjnych na bloku. Blok
operacyjny został wyposażony w system Medicus, pozwalający na przekazywanie obrazu
z prowadzonych operacji i zabiegów w czasie
rzeczywistym oraz ich pełną archiwizację. Poprzez możliwość transmisji online z sali operacyjnej w zabiegach mogą brać udział studenci
i specjaliści w danej dziedzinie - niezależnie
od ich miejsca aktualnego przebywania. Dodatkowo wszystkie realizowane nagrania są
zapisywane, co składa się na bardzo pomocną
w późniejszych celach edukacyjnych i konsultacyjnych dokumentację. Oddział szpitalny

dysponuje wygodnymi jednoosobowymi
pokojami, każdy z węzłem sanitarnym. Pokoje
są wyposażone w elektryczne łóżka rehabilitacyjne, telefon stacjonarny, telewizor z dekoderem, istnieje możliwość korzystania z Internetu. Nad bezpieczeństwem i zdrowiem
pacjentów czuwa wysoko wykwalifikowana
i przyjazna kadra lekarzy i pielęgniarek. W ramach całodziennego żywienia zapewniamy
naszym pacjentom możliwość wyboru posiłku z zachowaniem ich preferencji żywieniowych i wymogów dietetycznych.
Kompleksowe podejście do leczenia zapewnia
zespół cenionych lekarzy specjalistów i aparatura diagnostyczna co pozwala na szybkie
postawienie diagnozy i podjęcie właściwego
leczenia. Zapewniamy pacjentom dostęp do
najwyższej jakości diagnostyki. W tym celu
w roku 2014 uruchomiliśmy jedną z najnowocześniejszych Pracowni Rezonansu
Megnetycznego 3T a pierwszą w Polsce
w pełni przystosowaną do badań sportowców w zakresie kardiologii, ortopedii i neurologii. Sercem pracowni jest aparat marki
Philips Ingenia 3T. Jest to pierwszy w pełni cyfrowy aparat MRI wyposażony w technologię dStream. Poprawia to o 40% stosunek sygnału do szumu i pozwala na skrócenie badania
oraz znaczną poprawę jakości diagnostycznej.
System Ingenia jako pierwszy pozbawiony
jest ograniczenia w postaci analogowej architektury RF. Zgodnie ze światowymi trendami,
tunel pacjenta systemów Ingenia ma średnicę
powiększoną do 70 cm. Dzięki temu powiększono pole obrazowania i poprawiono homogeniczność pola magnetycznego w stosunku
do tuneli standardowych aparatów o średnicy
60 cm. Dzięki powiększonej średnicy aż do 70
cm odczuwalny jest większy komfort pacjentów w trakcie badania. Połączenie wszystkich
możliwości skanera 3T pozwala na bardziej
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precyzyjną diagnozę oraz bardziej trafną
ocenę odpowiedzi na zastosowane leczenie.
W roku 2015 uruchomiliśmy Pracownię Prób
wysiłkowych i Wydolnościowych do badań sportowych. W pracowni wykonywane
są badania ergospiroetryczne na najwyższej
jakości sprzęcie. Pracownia nasza dodatkowo
wyposażona jest w Echokardiograf GE Vivid 7
Dimension BT 08 do Echo Serca oraz Holtery
EKG i RR do kompleksowego monitorowania
pacjenta. W CMS wykonywane są ponadto
badania diagnostyczne tj. USG, RTG, EEG, EMG
oraz diagnostykę laboratoryjną.

W roku 2011 Centrum Medycyny Sportowej uzyskało certyfikat i godło promocyjne
„Przyjazna Przychodnia” ponadto otrzymało
III nagrodę w kategorii: Szpitale Monospecjalistyczne, która została przyznana w ramach
Konkursu Medycznego „PERŁY MEDYCYNY”.

Bardzo istotnym elementem przywracania
aktywności ruchowej jest połączenie zabiegów ortopedycznych z wczesną rehabilitacją.
W CMS rehabilitacja rozpoczyna się już w oddziale szpitalnym przy łóżku pacjenta. Połączenie tych dwóch obszarów daje możliwość
powrotu do pełnej sprawności. Umiejętności
naszych fizjoterapeutów i sprzęt jaki zgromadziliśmy pozwala na stosowanie zróżnicowanych metod i technik rehabilitacyjnych
dostosowanych do indywidualnych potrzeb
pacjentów.

W roku 2013 w ramach VII edycji Konkursu „PERŁY MEDYCYNY” Centrum Medycyny
Sportowej otrzymało I nagrodę w kategorii:
Zakłady lecznicze, rehabilitacja i opieka długoterminowa. Centrum Medycyny Sportowej
zostało nagrodzone za kompleksowość, wysoki standard udzielanych świadczeń, wysoko
wykwalifikowany personel i innowacyjne metody leczenia. W roku 2013 CMS zostało także
laureatem Znaku Jakości Przedsiębiorców
WIKTORIA a z końcem 2013 roku CMS otrzymało Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo przyznawany przez BIG InfoMonitor.

CMS to placówka, która wybiega w przyszłość
w zakresie świadczonych usług i nowych trendów jak np. usługi medyczne z zakresu e-zdrowie dlatego w tym celu uruchomiło usługę
e-rehabilitacji.
Centrum Medycyny Sportowej posiada Certyfikat Jakości ISO 9001:2008. Procesowi
certyfikacji poddane zostały wszystkie obszary działalności. W listopadzie 2013 pomyślnie
przeszło re-certyfikację Systemu Zarządzania
Jakością co stanowi kontynuację Certyfikatu
uzyskanego w grudniu 2010 r. W 2014 rozszerzyliśmy zakres ISO o dział jakim jest Pracownia Rezonansu Magnetycznego 3T.
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W roku 2012 Centrum Medycyny otrzymało
Certyfikat Innowacyjności. W ramach projektu
dokonano oceny efektywności podejmowania działań innowacyjnych a także podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji
związanych z wykorzystaniem potencjału innowacyjnego w CMS.

Centrum Medycyny Sportowej w rankingu
Idealny Pracodawca w latach 2014 i 2015 zajęło
odpowiednio II i III miejsce w kategorii Medycyna i Farmacja. W badaniu opinii studentów
z blisko 70 uczelni wyższych w Polsce, studenci określili swoje oczekiwania w stosunku do
przyszłych pracodawców oraz wybrali potencjalnych idealnych pracodawców. To ważne
wyróżnienie ponieważ przyszli młodzi lekarze
postrzegają naszą placówkę jako gwarant stabilności i najwyższych standardów medycznych oferowanych naszym Pacjentom.

Na sukces firmy składają się ludzie,
którzy ją tworzą. Dobre warunki
pracy, możliwość podnoszenia swoich
kwalifikacji i stabilizacja zatrudnienia
to czynniki jakie są ważne dla Centrum
Medycyny Sportowej w ciągłym
budowaniu swojego wizerunku na
dynamicznie rozwijającym się rynku
pracy a wysoka jakość świadczonych
usług medycznych, stały rozwój
i inwestycje w nowoczesny sprzęt,
stałe doskonalenie, rzetelność
i profesjonalizm na każdym etapie
są gwarantem sukcesu jakim jest
zadowolony finalny odbiorca – pacjent.
Centrum Medycyny Sportowej
współpracuje z wieloma ośrodkami
z zagranicy, realizując badania
kliniczne z zakresu ortopedii, dając
szansę na wprowadzanie na rynek
usług medycznych w oparciu
o najnowocześniejsze metody
leczenia. Uczestnictwo w takich
przedsięwzięciach wysoko pozycjonuje
nasz ośrodek, ustawiając nas na równi
z partnerami UE. CMS to ośrodek
medyczny zbudowany na stabilnych
podstawach finansowych co przekłada
się na zaufanie jakim obdarzają nas
pacjenci i lekarze współpracujący
z nami.

CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ

Staw skokowy i goleń:
• odbarczenie i rekonstrukcja ścięgna
Achillesa,
• artroskopia stawu skokowego,
• rekonstrukcja więzadeł bocznych,

CMS i wracasz do gry!
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Centrum Medyczne Bieńkowski Klinika Chirurgii Plastycznej
ul. Lęborska 7, 85-728 Bydgoszcz

Centrum Medyczne Bieńkowski

tel. +48 52 361 69 10

Klinika Chirurgii Plastycznej

email: kontakt@wbienkowski.pl
www.wbienkowski.pl

Chirurgia plastyczna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

powiększanie piersi
modelowanie piersi (lipofilling)
korekcja nosa
facelifting
korekcja uszu
liposukcja
abdominoplastyka
liposukcja WAL(BodyJet EVOIII)
usuwanie zmarszczek
korekcja powiek górnych i dolnych

•
•
•
•
•

żylaki kończyn dolnych
żylaki odbytu / hemoroidy
przepukliny pachwinowe
przepukliny brzuszne
usunięcie pęcherzyka żółciowego

Ortopedia
•
•
•
•

artroskopia stawu kolanowego
zespół ciesni kanału nadgarstka
choroba Dupuytrena
haluksy

Ginekologia

Centrum Medyczne Bieńkowski

•
•
•
•
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elektrokonizacja szyjki macicy
założenie spirali wewnątrzmacicznej
plastyka przedniej ściany pochwy
laparoskopowe usuniecie jajnika /
torbieli
• plastyka warg sromowych
• wyłyżeczkowanie diagnostyczne

Centrum Medyczne Bieńkowski w Bydgoszczy jest prywatnym zakładem opieki zdrowotnej, zaprojektowanym i wybudowanym
jako szpital o profilu zabiegowym spełniającym normy Unii Europejskiej. Przeprowadzamy głównie operacje plastyczne, ale
posiadamy także oddział chirurgii ogólnej,
odział ginekologiczny, ortopedyczny oraz
okulistyczny.
Nasz Szpital powstał w roku 2003 stanowiąc
kontynuację ponad 11-letniej działalności
prowadzonego przeze mnie Gabinetu Chirurgii Plastycznej. Celem utworzenia tak
nowoczesnego obiektu było stałe podnoszenie jakości usług. Tym samym spełniamy
oczekiwania naszych Pacjentów, którzy chcą
i mogą być leczeni przez najlepszych specjalistów w bezpiecznych i komfortowych
warunkach w oparciu o najnowszą wiedzę
medyczną oraz sprzęt renomowanych firm,
zgodnie ze standardami obowiązującymi

Biorąc pod uwagę główny profil działania,
sercem szpitala jest bardzo nowoczesny
klimatyzowany blok operacyjny. W jego
skład wchodzą dwie sale operacyjne z laminarnym przepływem powietrza, sale przygotowania pacjenta i operatorów, własna
sterylizacja oraz sala wybudzeń. Specjalnie
zaprojektowana instalacja audiowizualna
daje możliwość bezpośredniej dwukierunkowej transmisji obrazu z sal operacyjnych
do sali konferencyjnej, gdzie można obserwować przeprowadzanie takich zabiegów,
jak odsysanie tkanki tłuszczowej. W naszym
szpitalu zajmujemy się również usuwaniem
deformacji sutków u mężczyzn tzw. ginekomastii. Polega on na odessaniu tkanki
tłuszczowej z okolic sutków oraz jeśli to konieczne usunięciu przerosłych gruczołów
sutkowych. Przywraca to normalny wygląd
klatki piersiowej.

Oddział posiada komfortowe sale
chorych i salę pooperacyjnego
nadzoru, wyposażone w instalację
przyzywową personelu, łazienkę,
TV i telefon przy łóżku pacjenta.
Dysponujemy również luksusową
i zaciszną częścią gościnną
przeznaczoną zwłaszcza dla pacjentów
zamiejscowych i obcokrajowców
pragnących w dyskrecji po operacji
dłużej pozostać pod naszą opieką, jak
również dla osób im towarzyszących.
Do dyspozycji naszych Pacjentów
jest zamknięty parking. Obiekt
jest wyposażony w system kamer
zewnętrznych i wewnętrznych,
oraz posiada nowoczesny
system alarmowy monitorowany
przez ochronę. W projekcie
szpitala uwzględniono wszelkie
udogodnienia architektoniczne
dla osób niepełnosprawnych.
Zapewniamy Państwu komfortowe
warunki pobytu, a przede wszystkim
jakość i bezpieczeństwo usług
medycznych, realizowanych przez
wysokiej klasy personel i przy użyciu
najnowocześniejszego sprzętu.

w Europie. Personel Centrum Medycznego
stanowią doświadczeni specjaliści zapewniający najwyższy poziom przeprowadzanych operacji plastycznych. Nasz starannie
dobrany zespół pielęgniarski gwarantuje
profesjonalną i troskliwą opiekę w miłej atmosferze.
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Centrum Medyczne Bieńkowski

Chirurgia ogólna
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Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.
Szpital Specjalistyczny Centrum
Medycznego MAVIT w Warszawie

Szpital Specjalistyczny Centrum
Medycznego MAVIT w Warszawie
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

Okulistyczny Ośrodek Diagnostyczny
Centrum Medycznego MAVIT
ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

tel. +48 (22) 569 59 00
fax +48 (22) 569 59 19

tel. +48 (22) 645 12 13
fax +48 (22) 645 12 14

e-mail: info@mavit.pl

e-mail: ursynow@mavit.pl

www.mavit.com.pl

SPECJALIZACJA
OKULISTYKA
KONSULTACJE
• Konsultacje Okulistyczne

DIAGNOSTYKA
• Diagnostyka Okulistyczna
• USG gałki ocznej w prezentacji A i B,
UBM
• Mikroskopia konfokalna
• Biometria optyczna, bezdotykowa
(IOL-Master)
• Badanie OCT
• Badania pola widzenia
• Angiografia fluoresceinowa
• Topografia rogówki
• Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

Szpital Specjalistyczny Centrum Medyczne-

• Okulistyka dziecięca

go MAVIT w Warszawie jest nowoczesną, do-

• Badania okresowe

skonale wyposażoną placówką okulistyczną.

• Dobór soczewek kontaktowych

Mieści się na Bielanach, w bliskim sąsiedztwie

ZABIEGI I OPERACJE

Lasu Bielańskiego i niedalekim Kampinoskie-

• Laserowa korekcja wad wzroku
• Leczenie stożka rogówki – CROSS
LINKING

go Parku Narodowego określanego mianem
„Zielonych Płuc Warszawy”.

zdrowia. Spółka dba o ciągły rozwój zatrudnionych lekarzy, którym umożliwia udział
w polskich i zagranicznych sympozjach naukowych.

INNOWACJE
Wybitni specjaliści, nowoczesne urządzenia
i sprzęt operacyjny pochodzący od czołowych producentów pozwalają na wprowa-

• Operacje usunięcia zaćmy

roku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-

dzenie innowacyjnych rozwiązań w dziedzi-

• Operacje jaskry

nej. W roku 2012 NZOZ został przekształcony

nie okulistyki w Polsce.

w Szpital Specjalistyczny Centrum Medycz-

W Szpitalu Specjalistycznym Centrum Me-

• Witrektomia
• Wszczepianie soczewek fakijnych
• Leczenie wysiękowej postaci AMD
• Laseroterapia w cukrzycy i jaskrze
• Witreoliza
• Fotokoagulacja siatkówki
• Operacje powiek
• Drobne zabiegi

nego MAVIT, w którym obecnie świadczony
jest szeroki zakres konsultacji, zabiegów
i operacji okulistycznych na światowym po-

dycznego MAVIT wprowadzone zostały jako
pionierskie w Polsce innowacyjne metody
laserowej korekcji wad wzroku – femtoLASIK,

ziomie. W roku 2003 powstał Ośrodek Diag-

ReLEx® Smile i ReLEx® Flex. Szpital jest jedyną

nostyczny Centrum Medycznego MAVIT na

placówką w Polsce, w której wykonywane są

warszawskim Ursynowie.

zabiegi laserowej korekcji wzroku techniką

Obie placówki warszawskie świadczą usługi

ReLEx® Smile.

z zakresu nowoczesnej okulistyki; w ramach

Szpital jest jednym z najbardziej doświadczo-

usług komercyjnych oraz umowy z Narodo-

nych ośrodków chirurgii refrakcyjnej w Pol-

wy Funduszem Zdrowia. Usługi świadczone

sce. Wprowadzenie nowoczesnych metod

w oparciu o porozumienie z Narodowym

było możliwe dzięki zakupionym laserom:

Funduszem Zdrowia to lecznictwo szpitalne

lasera excimerowego MEL-80® i lasera fem-

(Szpital na Bielanach) i diagnostyka (Ośrodek

tosekundowego VisuMax® niemieckiej firmy

na Ursynowie). W Szpitalu wykonywane są

Carl Zeiss.

zabiegi w trybie ambulatoryjnym.

Laser femtosukundowy VisuMax® umożliwi

KADRA MEDYCZNA

w najbliższej przyszłości wykonywanie ope-

W Centrum Medycznym MAVIT pracują

Szpital Specjalistyczny Centrum Medyczne-

wykwalifikowani lekarze z wieloletnim do-

go MAVIT w Warszawie uzyskał zgodę Mini-

świadczeniem zawodowym, uznani specjali-

stra Zdrowia na przeszczepianie rogówek od

ści. W gronie lekarzy Centrum są uznane au-

zmarłych dawców. Szpital dołączył do nie-

torytety medyczne, doktorzy, profesorowie

wielu ośrodków transplantacyjnych w Polsce,
które wykonują tego typu procedury. Szpital

– specjaliści, którzy mają bogate doświad-
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czenie w renomowanych placówkach służby

Podwalinami Szpitala był założony w 2000

• Operacje zaćmy z jaskrą

Centrum Medyczne MAVIT

CENTRUM MEDYCZNE MAVIT

racji przeszczepu rogówki. W lipcu 2014 roku
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posiada odpowiednie zaplecze kadrowe, lokalowe oraz odpowiednią aparaturę do wykonywania przeszczepów.

lasera femtosekundowego i nowoczesnego

MISJA

lasera excimerowego wraz z przebudową

W 2015 roku Szpital został doposażony w laser NdYAG firmy Ellex przeznaczony do wykonywania witreolizy. Specjaliści ze Szpitala
rozpoczęli procedury leczenia mętów w ciele
szklistym przy zastosowaniu tego urządzenia.

„Dostosowanie infrastruktury NZOZ Centrum

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. to
sieć ośrodków w Warszawie i Katowicach.
Nasze placówki powstały z myślą, aby
świadczyć usługi na najwyższym poziomie,
a DOBRO I PEŁNA SATYSFAKCJA KAŻDEGO
PACJENTA to cel przyświecający wszystkim
pracownikom Centrum.

JAKOŚĆ

części obecnie użytkowanego lokalu” oraz
Medycznego MAVIT do obowiązujących
przepisów prawa poprzez rozbudowę o blok
operacyjny i oddział szpitalny wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu okulistycznego,
poprawiającego jakość świadczonych usług”.

NAGRODY

Spółka stale dba o rozwój swoich placówek;
w 2013 roku rozbudowała i otworzyła nową
część Szpitala wraz z izbą przyjęć oraz podjazdem dla karetek, siedmioma gabinetami
diagnostycznymi, a także dodatkowymi
dwiema nowocześnie wyposażonymi salami operacyjnymi. Zainteresowanie usługami
Centrum Medycznego MAVIT niemal wymusza na Spółce nieustanny rozwój.

PROGRAMY PARTNERSKIE

Działania Centrum Medycznego MAVIT
zostały wielokrotnie doceniane. W 2011
i 2012 roku Spółka otrzymała prestiżowe
wyróżnienie Gazele Biznesu – przyznawane
przez dziennik „Puls Biznesu” dla prężnie
działających i szybko rozwijających się
przedsiębiorstw. W 2012 roku Spółka została
także wyróżniona nagrodą Diamenty
Forbesa – dedykowaną firmom najszybciej
zwiększającym swoją wartość. W 2014 roku
Spółka po raz kolejny została wyróżniona
nagrodą Gazele Biznesu.

Centrum

KOMPETENCJE

Na osiągane sukcesy w zakresie chirurgii refrakcyjnej zdecydowanie wpływ ma nowoczesny sprzęt. Priorytetowe znaczenie dla
Zarządu Szpitala ma jakość i bezpieczeństwo
wykonywanych zabiegów.

gwiazdy show-biznesu, sportowcy i aktorzy.

Centrum Medyczne MAVIT od początku
swojej działalności stawia na wysoką jakość
świadczonych usług medycznych oraz najwyższy poziom opieki nad Pacjentem. Świadczy o tym Certyfikat Zarządzania Jakością ISO
9001. W 2015 roku Szpital przeszedł kolejną
certyfikację; rozszerzono certyfikację o normy ISO 14001 oraz OHSAS 18001.

W dążeniu do zapewnienia najlepszej opieki
medycznej pomogły pozyskane środki z UE;
dofinansowanie projektów „Zwiększenie
konkurencyjności Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnego
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Od stycznia 2014 roku w Centrum Medycznym MAVIT trwa proces wprowadzania elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Pacjenta, które możliwe było za sprawą
dofinansowania projektu „Rozwój technologii informatycznych wspomagających zarządzanie w firmie Centrum Medyczne MAVIT
Sp. z o.o.” .

Medyczne

MAVIT

uczestniczy

w wielu programach partnerskich. Współ-

Centrum Medycznemu MAVIT zaufali m.in.

Ośrodki Centrum Medycznego MAVIT
w Warszawie odwiedziło ponad 133
000 Pacjentów z Polski i z zagranicy.
Wykonaliśmy ponad 7 100 zabiegów
laserowej korekcji wad wzroku. Mamy za
sobą prawie 30 500 operacji usunięcia
zaćmy, 1 400 operacji łączonych zaćmy
z jaskrą, 33 500 laserowań różnego typu (tj.
kapsulotomia, fotokoagulacja).

Zbigniew Bartman, Maciej Bydliński, Anna Wy-

WYRÓŻNIA NAS

sokińska, Kacper Kuszewski, Marek Sierocki.

• 15 LAT doświadczenia
• Zespół wybitnych specjalistów
• Szeroki zakres konsultacji, zabiegów
i operacji
• Innowacyjne techniki wykonywanych
operacji
• Doskonałe wyniki pooperacyjne
• Najnowocześniejsza aparatura medyczna

pracuje m.in. z jednostkami medycznymi
w zakresie realizacji usług medycznych.
W programach partnerskich są takie jednostki medyczne jak LUX MED, Medicover.
Pod stałą opieką okulistyczną Centrum są

Centrum zawarło także porozumienie ze
Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce; dumnie
wspiera zawodników kadry narodowej piłki
ręcznej oraz zawodników piłki ręcznej we
wszystkich kategoriach wiekowych, otaczając opieką medyczną.

Centrum Medyczne MAVIT

• Dokumentacja fotograficzna
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Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.
Szpital Specjalistyczny Centrum
Medycznego MAVIT w Katowicach

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach
ul. Szopienicka 65, 40-431 Katowice
tel. + 48 (32) 358 77 00
fax + 48 (32) 358 77 19
e-mail: katowice@mavit.pl
www.katowice.mavit.pl

SPECJALIZACJE
• AUDIOLOGIA
• ALERGOLOGIA
• CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA
• CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
• FONIATRIA
• LARYNGOLOGIA
• LOGOPEDIA
• OKULISTYKA

DIAGNOSTYKA
• Audiologia
• Laryngologia
• Logopedia
• Chirurgia szczękowo-twarzowa
• Foniatria

CENTRUM MEDYCZNE MAVIT

• Okulistyka

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach funkcjonuje od
lutego 2010 roku. Mieści się w zabytkowej
i prestiżowej dzielnicy Katowic – Nikiszowcu. Szpital świadczy usługi diagnostyczne
oraz operacyjne w zakresie okulistyki, laryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej.
Placówka otacza opieką dorosłych i dzieci.
Szpital jest czynny całodobowo. W 2012
roku otworzono poradnię i oddział okulistyczny, gdzie obecnie oferowany jest szeroki zakres badań diagnostycznych i zabiegów okulistycznych.

• Rentgenodiagnostyka

ZABIEGI I OPERACJE
LARYNGOLOGIA
• Zabiegi endoskopowe
• Operacje zatok, nosa i krtani
• Mikrochirurgia ucha, nosa i krtani
• Leczenie chrapania (implanty Pillar®)
• Leczenie wad słuchu (implanty Baha®)
CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA
• Chirurgia stomatologiczna
• Rekonstrukcje i przeszczepy kości
twarzoczaszki
• Operacyjne leczenie urazów zębów

Centrum Medyczne MAVIT

• Chirurgiczne leczenie nowotworów
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• Przeszczepy kości twarzoczaszki
• Operacje zatok szczękowych
• Chirurgia oczodołów
OKULISTYKA
• Operacje zeza
• Operacje usunięcia zaćmy
• Operacje jaskry
• Operacje zaćmy z jaskrą
• Witrektomia
• Leczenie wysiękowej postaci AMD
• Laseroterapia w cukrzycy i jaskrze
• Fotokoagulacja siatkówki
• Operacje powiek
• Drobne zabiegi

Część usług Szpital realizuje w ramach podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia
umowy na świadczenie usług lecznictwa
szpitalnego z zakresu laryngologii dzieci
i dorosłych, chirurgii szczękowo-twarzowej
i okulistyki dzieci i dorosłych oraz umowy na świadczenie ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej w zakresie laryngologii,
audiologii, foniatrii i chirurgii szczękowo-twarzowej. W ramach podpisanej umowy
Szpital wykonuje m.in. operacje zeza, operacje zaćmy, zaćmy z jaskrą, witrektomię,
wszczepianie implantów Baha®, usuwanie
migdałków.
Szpital jest nowocześnie urządzony i doskonale wyposażony, co gwarantuje wysoki
poziom świadczonych w nim usług. Pacjenci
mają do dyspozycji komfortowe sale wypoczynkowe. Szczególną troską Szpital otacza dzieci. W ramach usług kierowanych do
najmłodszych Pacjentów wykonywane są
m.in. zaawansowane badania audiologiczne.
Specjalistyczne badania słuchu wykonywane są także u noworodków. Szpital posiada

własną pracownię RTG, która pozwala na
skrócenie czasu diagnozy oraz przyspieszenie procesu leczenia.

KADRA MEDYCZNA
Niezaprzeczalne atuty Szpitala to: nowocześnie wyposażony blok operacyjny, część diagnostyczno-zabiegowa, a przede wszystkim
doświadczony personel medyczny. W Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach pracują wykwalifikowani lekarze, uznani specjaliści w swojej
dziedzinie, praktykujący od lat w różnych
renomowanych placówkach służby zdrowia.
Kadra medyczna Szpitala stale dąży do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia krajowe i zagraniczne, co bezpośrednio wpływa
na jakość świadczonych przez Szpital usług.

INNOWACJE
Szpital jako jedyna placówka na Śląsku oferuje diagnostykę chrapania za pomocą nowoczesnego badania Apnografem. W ofercie
Szpitala znajduje się leczenie przyczyn chrapania oraz lekkich bezdechów sennych poprzez wszczepianie implantów Pillar®. Szpital
jako pierwszy prywatny ośrodek w Polsce
rozpoczął procedury leczenia wad słuchu
z zastosowaniem implantów Baha®.

SZKOLENIA I KONFERENCJE
MEDYCZNE
Specjaliści Szpitala Specjalistycznego CM
MAVIT w Katowicach chętnie dzielą się swoją
wiedzą i doświadczeniem podczas organizowanych tam szkoleń i konferencji. Szpital
organizuje warsztaty otolaryngologiczne,
szkolenia z zakresu Niedosłuchu Centralnego
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itp. Szpital cyklicznie włącza się w akcje bezpłatnych badań słuchu i konsultacji laryngologicznych dla dzieci i dorosłych z problemami ze słuchem.

JAKOŚĆ
Jakość i bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów są dla Szpitala priorytetowe. Pacjenci
mają zapewnioną 24-godzinną opiekę medyczną oraz pobyt w komfortowych salach
pozabiegowych. Centrum Medyczne MAVIT
od początku swojej działalności stawia na
wysoką jakość świadczonych usług medycznych oraz najwyższy poziom opieki nad
Pacjentem. Bezpieczeństwo Pacjentów i najwyższą jakość zabiegów potwierdza prestiżowy Certyfikat Zarządzania Jakością zgodny
z normą ISO 9001:2008 w obszarze „Diagnostyka i leczenie chorób w zakresie chirurgii
szczękowo-twarzowej i laryngologii u dzieci oraz dorosłych. Diagnostyka obrazowa”,
który Szpital otrzymał w 2011 roku. W 2012
roku Certyfikat został rozszerzony o działania
w zakresie okulistyki.
Certyfikat ISO stanowi kolejny znaczący krok
na drodze do celu, którym jest identyfikowanie potrzeb Pacjentów i jak najlepsze ich zaspokajanie poprzez oferowanie najnowszych
technologii medycznych i najskuteczniejszych rozwiązań. W 2015 roku Szpital przeszedł kolejną certyfikację; rozszerzono certyfikację o normy ISO 14001 oraz OHSAS 18001.
Diagnostyka i skuteczne leczenie możliwe
jest dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod i profesjonalnego sprzętu, dlatego Spółka regularnie inwestuje w rozwój
placówki w Katowicach.
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Spółka pozyskała środki z UE na projekty:
„Uruchomienie specjalistycznego oddziału laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej wraz z blokiem operacyjnym
w Katowicach”. Dzięki realizacji tego projektu
województwo śląskie zyskało profesjonalną
placówkę świadczącą kompleksowe usługi
na najwyższym poziomie w zakresie laryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej. Projekt „Zakup kluczowej aparatury medycznej
umożliwiającej świadczenie usług okulistycznych w formie lecznictwa szpitalnego i opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Specjalistycznym CM MAVIT w Katowicach” umożliwił
zakup nowoczesnej aparatury medycznej do
specjalistycznej poradni okulistycznej, okulistycznego oddziału szpitalnego dla dzieci
i dorosłych, sali operacyjnej oraz izby przyjęć.
Od stycznia 2014 roku w Centrum Medycznym MAVIT trwa proces wprowadzania elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Pacjenta, który możliwy był za sprawą
dofinansowania projektu „Rozwój technologii informatycznych wspomagających zarządzanie w firmie Centrum Medyczne MAVIT
Sp. z o.o.”.
Pod stałą opieką okulistyczną Centrum Medycznego są gwiazdy show-biznesu, sportowcy i aktorzy. Centrum Medycznemu MAVIT zaufali m.in. Maciej Bydliński, Anna Wysokińska,
Kacper Kuszewski, Marek Sierocki.
Centrum Medyczne MAVIT zawarło także
porozumienie ze Związkiem Piłki Ręcznej
w Polsce; dumnie wspiera zawodników kadry
narodowej piłki ręcznej oraz zawodników piłki ręcznej we wszystkich kategoriach wiekowych, otaczając opieką medyczną.

MISJA
Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. to
sieć ośrodków w Warszawie i Katowicach.
Nasze placówki powstały z myślą,
aby świadczyć usługi na najwyższym
poziomie, a DOBRO I PEŁNA SATYSFAKCJA
KAŻDEGO PACJENTA to cel przyświecający
wszystkim pracownikom Centrum.

NAGRODY
Działania Centrum Medycznego
MAVIT zostały wielokrotnie doceniane.
W 2011 i 2012 roku Spółka otrzymała
prestiżowe wyróżnienie Gazele Biznesu
– przyznawane przez dziennik „Puls
Biznesu” dla prężnie działających i szybko
rozwijających się przedsiębiorstw. W 2012
roku została także wyróżniona nagrodą
Diamenty Forbesa – dedykowaną firmom
najszybciej zwiększającym swoją wartość.
W 2014 roku Spółka po raz kolejny została
wyróżniona nagrodą Gazele Biznesu.

KOMPETENCJE
Szpital Specjalistyczny Centrum
Medycznego MAVIT w Katowicach
odwiedziło ponad 43 500
Pacjentów, w tym 18 000 było u nas
hospitalizowanych, 8 100 Pacjentów
to dzieci. Szpital przyjął Pacjentów: 21
500 w poradni laryngologicznej, 6 500
w poradni audiologicznej, 5 500 w poradni
chirurgii szczękowo-twarzowej i 21 500
Pacjentów poradni okulistycznej.

WYRÓŻNIA NAS
• 5 LAT doświadczenia
• Zespół wybitnych specjalistów
• Szeroki zakres konsultacji, zabiegów
i operacji
• Innowacyjne techniki wykonywanych
operacji
• Doskonałe wyniki pooperacyjne
• Najnowocześniejsza aparatura medyczna

Centrum Medyczne MAVIT

• Chirurgia stomatologiczna
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Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o.
ul. Hempla 5, 20-008 Lublin

Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o.
Szpital Specjalistyczny

IMPLANTOLOGIA

pleksowej indywidualnej opieki lekarskiej

• powrót do uśmiechu w czasie krótszym niż
12 godzin,

wolonych Pacjentów.
NASZE ATUTY:
• Indywidualne podejście do Pacjenta
• Wysoko wykwalifikowana kadra medyczna
• Kompleksowość procesu leczenia

REHABILITACJA 1 Pacjent = 1 Terapeuta
indywidualny program usprawniania, au-

• stała proteza na implantach,

torskie skuteczne programy rehabilitacyjne,
rehabilitacja w domu Pacjenta, krótki termin

• szybkie rozwiązanie problemu całkowitego
braku uzębienia.

oczekiwania na terapię

MEDYCYNA PODRÓŻY

• Terapia napięciowych bólów głowy,

• konsultacje przez certyfikowanego lekarza
medycyny podróży,

• Terapia stawów skroniowo-żuchwowych,

• Nowoczesny sprzęt

• Skuteczna fizjoterapia neurologiczna,

• Komfort i bezpieczeństwo

• Rehabilitacja przed i pooperacyjna,

• Dogodny sposób rejestracji

• Rehabilitacja dla kobiet w ciąży,

• Najwyższe standardy leczenia

• Terapia nietrzymania moczu.

O wysokiej jakości naszych usług świadczy
Certyfikat Jakości ISO 9001:2009
GWARANTUJEMY:
• dwie lokalizacje:
Lublin, ul. Hempla 5
Świdnik, ul. Lotników Polskich 1
• krótki czas przyjęcia zgłoszenia – do 2 dni
• godziny pracy: pon-pt 08:00-20:00,
sob 8.00-14.00
• dogodny sposób rejestracji pacjenta:
on-line www.cmsanitas.pl
tel. 81 53 40 400

OFERTA
LEKARZ RODZINNY – profesjonalna opie-

• szczepienia ochronne,
• profilaktyka malarii.
SZPITAL SPECJALISTYCZNY
• profesjonalny zespół chirurgów,
• krótki czas oczekiwania na operację,

MEDYCYNA PRACY

• wysokie standardy bezpieczeństwa Pacjenta.

• szczegółowe badania lekarskie,

W ofercie Szpitala znajdują się zabiegi operacyjne z zakresu:

• dogodne terminy,
• krótki czas wykonania badań,
• korzystne ceny,
• profesjonalne Pracownie Psychologiczne,
• dostępne dwie lokalizacje.
KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA
STOMATOLOGIA
• Leczenie zachowawcze,
• Chirurgia stomatologiczna,
• Stomatologia estetyczna,

ka Rodzinna, opieka pielęgniarki i położnej

• Protetyka,

w domu Pacjenta.

• Profilaktyka.
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• endoskopii,
• chirurgii ogólnej,
• chirurgii dziecięcej,
• chirurgii oka,
• chirurgii naczyń,
• laryngologii,
• ginekologii,
• urologii,
• ortopedii,
• chirurgii plastycznej.
W ramach Programu Kompleksowej Obsługi Pacjenta, po zabiegach operacyjnych
oferujemy indywidualną terapię usprawnia-
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jącą – Pacjent jest pod opieką terapeutyczną u jednego fizjoterapeuty przez cały okres
powrotu do sprawności.
Prowadzimy również rehabilitację w domu
Pacjenta jeśli istnieje taka potrzeba.

DIAGNOSTIC DAY – to program
diagnostyczny stworzony dla
wymagających Klientów, którzy chcą
szybko i sprawnie zadbać o swoje
zdrowie.
Gwarantujemy przy optymalnym
wykorzystaniu czasu i uwzględnieniu
indywidualnych potrzeb skoordynować
większość badań i konsultacji lekarskich
w ramach jednego dnia.
TERAPIA LECZENIA BÓLU – skuteczna,
nowatorska i bezbolesna metoda
leczenia przewlekłego bólu o szerokim
spektrum działania. Efekt terapii można
poczuć od razu.
MEDYCYNA ESTETYCZNA –
doświadczony zespół specjalistów,
indywidualny dobór zabiegów oraz
profesjonalne wykonanie pozwala
przywrócić lub wydobyć naturalne
piękno naszych Klientów.

Centrum Medyczne Sanitas

LEKARZ SPECJALISTA – 50 specjalności kom-

dyczna zyskuje coraz większe grono zado-

Centrum Medyczne Sanitas

e-mail: info@cmsanitas.pl
www.cmsanitas.pl

nowoczesny i dynamicznie rozwijający się
medyczne. Stale rozszerzana oferta me-
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tel. 81 53 40 400, fax. 81 528 75 90

Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o. to
ośrodek świadczący kompleksowe usługi

Filia nr 1
al. Lotników Polskich 1, 21-040 Świdnik
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Centrum Okulistyki Centre de la Vision w Krakowie
ul. Sienkiewicza 34, 30-033 Kraków, Polska

Centrum Okulistyki Centre de la Vision

Telefon: 12 633 03 63
fax: 12 633 03 70
e-mail: centrum@centredelavision.pl
www.centredelavision.pl

Nasze specjalności:
Laserowa korekcja wzroku
• najszybszy i najbardziej zaawansowany
technologicznie laser
• dobór pomocy optycznych dla osób
słabowidzących

Chirurgia Zaćmy
• najnowocześniejsza metoda
fakoemulsyfikacji

Jaskra
• diagnostyka i całkowite usuwanie
jaskry
• leczenie siatkówki i witrektomia
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Poradnia okulistyczna

Centrum Okulistyki Centre de la Vision to

Sprzęt wyróżnia się szybkością działania, pra-

Dobieramy okulary do dali i bliży, szkła dla

• kompleksowe badania okulistyczne

nowoczesna placówka medyczna położona

cuje z częstotliwością 750Hz, co pozwala na

kierowców, do pracy przy komputerze, oku-

Poradnia diabetologiczna

w samym centrum Krakowa.

skorygowanie 1 dioptrii w półtorej sekundy.

lary progresywne oraz soczewki kontaktowe

Posiada unikatowy system śledzenia gałki

dla dzieci i dorosłych.

Ośrodek zajmuje ponad 800 m² i rozmiesz-

Poradnia chirurgii plastycznej

czony jest na dwóch piętrach. Na parterze

Salon optyczny

znajduje się rejestracja, przestronna pocze-

Laser Amaris jako jedyny umożliwia wyko-

Refundacja pomocy dla osób
słabowidzących

kalnia i 4 doskonale wyposażone gabinety
okulistyczne. Pierwsze piętro mieści oddział

nanie korekcji laserowej bez uprzedniego

okulistyczny i blok operacyjny, na który

usuwania nabłonka rogówki. Całość zabiegu

składają się 3 nowoczesne sale operacyjne

przeprowadzana jest wyłącznie światłem la-

wyposażone w sprzęt medyczny najnowszej

sera, w trybie „bezdotykowym”.

generacji.

W naszym ośrodku Centre de la Vision prze-

Centrum Okulistyki posiada łatwy dojazd

prowadzamy również operacje usunięcia

oraz własny parking z 20-stoma miejscami
parkingowymi. Nasza Poradnia Okulistyczna wyposażona jest w najwyższej klasy

ocznej w sześciu płaszczyznach, co zapewnia
bardzo wysoką precyzję.

zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. Jest to
najbardziej nowoczesna metoda operacji

Dokładamy wszelkich starań, aby nasza oferta była jak najbardziej atrakcyjna. Dbając
o naszych Klientów i wychodząc naprzeciw
Ich oczekiwaniom, proponujemy szereg promocji, które pozwalają skorzystać z naszych
produktów i usług na jeszcze bardziej korzystnych warunkach.
W naszym Centrum mogą Państwo również
skorzystać z kompleksowych badań optometrycznych.

zaćmy. Polega na rozdrobnieniu zmętniałej

Optometryści zajmują się korekcją wad re-

soczewki przy pomocy ultradźwięków, a na-

frakcji, aplikacją miękkich soczewek kontak-

chorób oczu.

stępnie usunięciu mas soczewki z pozosta-

towych, w tym także torycznych i multifokal-

Centrum specjalizuje się między innymi

wieniem torebki soczewki. Do pozostawionej

nych. Od wielu lat specjalizują się w doborze

torebki soczewki wszczepia się sztuczną so-

pomocy optycznych dla osób słabowidzą-

czewkę. Soczewka jest dobierana dla każde-

cych oraz szkieł progresywnych

sprzęt pozwalający na pełną diagnostykę

w chirurgii refrakcyjnej. Laserowa korekcja
wad wzroku jest bardzo popularna wśród
naszych pacjentów. Pozwala im na funkcjonowanie bez okularów i soczewek kontaktowych.

go pacjenta indywidualnie, w ten sposób, by
pacjent po operacji widział ostro do dali, zaś
do czytania konieczne są okulary. Całą opera-

Na badanie wzroku zapraszamy po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

cję wykonuje się poprzez maleńkie nacięcie

W naszej klinice pracują także Okuliści z wie-

Podczas zabiegów chirurgii refrakcyjnej

oka (poniżej 3 mm) bez konieczności zakła-

loletnim doświadczeniem w zakresie terapii

wiązka lasera modeluje powierzchnię rogów-

dania szwów.

chorób narządu wzroku, zarówno u doro-

ki w ciągu kilku sekund, tak aby obraz pojawił

Nasza pracownia wyposażona jest również

słych, jak i u dzieci, zdobywanym w akademickich szpitalach klinicznych oraz w praktyce

się na siatkówce. Choć rogówka zmienia się

w wysokiej klasy sprzęt medyczny pozwala-

o ułamki milimetra, te subtelne zmiany przy-

jący na pełną diagnostykę i leczenie tylnego

prywatnej.

wracają doskonałą ostrość wzroku.

odcinka oka.

Dysponujemy najnowszym zapleczem diag-

Klinika Centre de la Vision używa najszybsze-

Z myślą o wygodzie naszych pacjentów na

nostycznym, zapewniającym szybkie i nie-

go i najbardziej zaawansowanego technolo-

terenie ośrodka mieści się również salon op-

inwazyjne obrazowanie wszystkich struktur

gicznie lasera Amaris 750S niemieckiej firmy

tyczny, świadczący profesjonalne i ekspreso-

gałki ocznej. Potrzebne badania można wy-

Schwind.

we usługi optyczne.

konać na miejscu, w trakcie wizyty.
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Poradnię okulistyczną wyposażono w najwyższej klasy sprzęt pozwalający na pełną
diagnostykę chorób oczu. Postawiliśmy sobie za cel, by pacjent w miarę możliwości
został dokładnie zdiagnozowany w ramach
jednej wizyty i w jak najkrótszym czasie mógł
podjąć leczenie.
W klinice posiadamy również poradnię chirurgii plastycznej i poradnię diabetologiczną.
Poradnia diabetologiczna zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem zaburzeń
gospodarki węglowodanowej oraz prowadzi
działalność edukacyjną (nauka samokontroli,
zasady żywienia, promocja zdrowia i zachowania prozdrowotne). Leczenie specjalistyczne
w zakresie diabetologii prowadzi zespół trzech
lekarzy w warunkach ambulatoryjnych.
Poradnia chirurgii plastycznej w naszym
Ośrodku działa od 2011 roku. Specjalista chirurgii plastycznej udziela konsultacji i kwalifikuje pacjentów do zabiegów.
Konsultacje i zabiegi operacyjne w zakresie
chirurgii plastycznej są wykonywane bezpłatnie w ramach umowy z NFZ.

Misja Centrum:
Od początku istnienia placówki,
szczególny nacisk kładziemy na
wysoki poziom świadczenia usług
okulistycznych, indywidualną opiekę
nad pacjentem, zastosowanie metod
leczenia w oparciu o wieloletnie
doświadczenie kliniczne przy użyciu
nowoczesnej aparatury diagnostyczno
– terapeutycznej. Centre de la Vision
posiada umowę z Narodowym
Funduszem Zdrowia na wykonywanie
świadczeń medycznych z zakresu
okulistyki.
Współpracujący z nami lekarze
systematycznie podnoszą swoje
kwalifikacje poprzez udział
w specjalistycznych szkoleniach
organizowanych przez najlepsze
ośrodki dydaktyczne w kraju oraz przez
Polskie Towarzystwo Okulistyczne.
Szeroki zakres świadczeń:
Naszym Pacjentom oferujemy
pełen zakres usług okulistycznych,
kompleksową diagnostykę, terapię
zachowawczą oraz najnowocześniejsze
zabiegi okulistyczne z zakresu chirurgii
jednego dnia.
Usługi świadczone w klinice oparte są
na wiedzy i doświadczeniu naszych
specjalistów wykorzystujących
najnowocześniejsze technologie
medyczne.

Centrum Okulistyki Centre de la Vision

Centrum Okulistyki Centre de la Vision

• badania i operacje na siatkówce
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Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji Geriatrycznej „Ad Finem”
im. Księżnej Marii Krystyny Habsburg
Rezydencją dla Seniora
Śląskie Centrum Rehabilitacji Leczniczej

Dane adresowe Czernichów:

Dane adresowe Sokołowsko/Mieroszów:

ŚLĄSKIE CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
I REHABILITACJI LECZNICZEJ

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
o profilu psychogeriatrycznym „Inter-med”

ul. Strażacka 4, 34-311 Czernichów, woj. śląskie

Sokołowsko, ul. Główna 29, 58-350 Mieroszów

tel. + 48 503 363 310, + 48 506 038 313,
tel. 074/ 845-18-20, + 48 502 397 814
+ 48 500 611 974, 33 867 01 47 (od pn do pt od 7.00 do 15.00) e-mail: sokolowsko@centrumadfinem.pl
e-mail: czernichow@centrumadfinem.pl
www.centrumadfinem.pl
www.centrumadfinem.pl

Oferta Szpitala
Zabiegi operacyjne z zakresu:
• chirurgii ogólnej,
• chirurgii dziecięcej,
• chirurgii oka,
• chirurgii naczyń,
• laryngologii,
• urologii,
• ortopedii,
• chirurgii plastycznej

Konsultacje specjalistyczne
w zakresie:
• alergologii
• audiologii
• chirurgii dziecięcej
• chirurgii naczyniowej
• chirurgii ogólnej
• endokrynologii
• okulistyki
• dermatologii
• otolaryngologii
• otolaryngologii dziecięcej
• kardiologii
• kardiologii dziecięcej
• medycyny sportowej
• neurochirurgii
• gastroenterologii
• psychologii
• pulmonologii
• urologii
• ortopedii
• ortopedii dziecięcej
• logopedii
• diabetologii
• rehabilitacji
• hematologii
• hepatologii
• gastrologii dziecięcej
• nefrologii
• neurologii
• pediatrii
• medycyny pracy
• medycyny estetycznej
• ginekologii
• psychiatrii
• stomatologii
• seksuologii
• dietetyki
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Opieka Długoterminowa prowadzona
jest w trzech ośrodkach: w dwóch na
Dolnym Śląsku (Sokołowsko/Mieroszów)
i w jednym w Czernichowie.

Śląsk
Końcem 2013r.oddano do użytku kompleks
pod nazwą Śląskie Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji Leczniczej wraz
z Rezydencją dla Seniora w Czernichowie
koło Żywca. Centrum zlokalizowane jest
u stóp Góry Żar, bezpośrednio nad Jeziorem
Żywieckim.
Centrum jako jedyne w Polsce łączy opiekę
nad pacjentem geriatrycznym z profilowaną
rehabilitacją prowadzoną w najnowocześniejszym Centrum Rehabilitacji Geriatrycznej.
Centrum Opieki Długoterminowej (z refundacją NFZ) oraz Rezydencja dla Seniora
- oferta skierowana jest do osób, które z racji wieku obciążone są szeregiem chorób
geriatrycznych, psychogeriatrycznych i demencyjnych w tym również pacjenci z ch.
Alzheimera.
W ramach pobytów długo- i krótkoterminowych zapewniamy:
- całodobową opiekę medyczną świadczoną
przez kompetentny zespół w składzie: lekarz geriatra, internista, psychiatra i neurolog oraz pielęgniarki i opiekunki medyczne
(całą dobę).
- codzienną terapię i psychoterapię bazującą
na indywidualnych i grupowych programach opracowanych przez terapeutów
zajęciowych, logopedów i psychologów.
Podczas zajęć pacjenci poddawani zostają

intensywnej aktywizacji i nauce czynności
dnia codziennego oraz utrwalane są procesy poznawcze
- codzienną fizjoterapię i rehabilitację geriatryczną (na terenie kompleksu funkcjonuje
wysokospecjalistyczne Centrum Rehabilitacji Leczniczej)
Stworzone przez nas miejsca stałego pobytu są przystanią, gdzie kompleksowo
dba sięo warunki bezpiecznego, spokojnego i godnego życia. Zapewniamy leczenie
i pielęgnację na najwyższym poziomie, przy
czym nie chodzi tylko o pielęgnację w dosłownym tego słowa znaczeniu ale o towarzyszenie, opiekę, wsparcie i bycie razem.
To nowy rodzaj pielęgnacji skierowany na
OSOBĘ a nie tylko na symptomy jej choroby.
O Pacjentów dba profesjonalna kadra pracowników medycznych (geriatra, internista,
psychiatra, neurolog), pielęgniarek i opiekunek medycznych (całą dobę), rehabilitantów, terapeutów zajęciowych, psychologów
i logopedów.
Do dyspozycji pacjentów oddane zostały
komfortowe pokoje 1- i 2-osobowych, sale
terapeutyczne przystosowane do aktywizowania i nauki czynności dnia codziennego
oraz gabinety rehabilitacyjne.

Dolny Śląsk
Od 10 lat funkcjonują nasze ośrodki opieki długoterminowej o profilu geriatrycznym i psychogeriatrycznym specjalizujące
się w opiece nad pacjentami z demencją,
otępieniami, specyficznymi zaburzeniami
w chorobie Alzheimera czy szeregiem innych chorób o podłożu psychiatrycznym.
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Jeden z nich znajduje się w Sokołowsku,
a drugi w Mieroszowie. Są to najbardziej profesjonalne ośrodki, oddane do dyspozycji 94
pacjentom. Połowa miejsc jest współfinansowana przez NFZ, Jakość usług potwierdza
certyfikat ISO 9001:2008.
Zapewniamy naszym Pensjonariuszom
opiekę i pielęgnację w następujących zakresach:
- ogólna pielęgnacja ciała
- podstawowa całodobowa opieka
pielęgniarska
- specjalistyczne usługi lekarskie
(internistyczne, psychiatryczne)
- opieka psychiatryczno- psychologiczna
- fizjoterapia
- niezbędne zajęcia terapeutyczne
- opieka socjalno-bytowa
- opieka duszpasterska i korzystanie
z obrzędów liturgicznych
W miejscu historycznie związanym z usługami sanatoryjnymi w przepięknym odrestaurowanym zabytkowym budynku z unikatowym ogrodem zimowym, panuje domowa
atmosfera, pełna ciepła i zrozumienia. Pracownicy dbają o każdego mieszkańca poprzez wspieranie jego indywidualności, doradztwo i opiekę w najcięższych sytuacjach
życiowych. Mieszkańcy obu domów mają
zapewnioną opiekę medyczną (lekarz psychiatra, internista, psychoterapeuci i fizjoterapeuci, psycholog kliniczny) oraz mogą
brać udział w zajęciach terapeutycznych
i kulturalnych.
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Centrum Rehabilitacji
Leczniczej w Czernichowie
Rehabilitacja oparta jest o indywidualne programy terapeutyczne i metody specjalne fizjoterapii, które służą optymalizacji procesu
usprawniania w następujących stanach:
- po zabiegach operacyjnych (artroskopie,
endoprotezoplastyki, rekonstrukcje
wiązadeł)
- po urazach w obrębie narządu ruchu
(złamania, skręcenia, zwichnięcia stawów
i in.)
- przewlekłe stany bólowe (choroby
zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa,
RZS, dyskopatie i in.)
- rehabilitacja w chorobach neurologicznych
(w tym ch. Parkinsona, SM)
W naszym centrum pracują specjaliści posiadający certyfikaty uprawiniające do terapii
następującymi metodami:
Metoda PNF - zaburzenia równowagi, zaburzenia chodu, SM, parkinsonizm, bóle kręgosłupa i dolegliwości obwodowego układu
nerwowego.
Metoda Kaltenborna – ograniczenia ruchomości w stawach i bólach kręgosłupa.
Metoda McKenzi - poprawa mechaniki kręgosłupa, stawów oraz tkanek okołostawowych.
Metoda Mulligana - przywracanie ruchomości w stawach kręgosłupa, stawu biodrowego czy barkowego, leczenie skręcenia
kostki czy łokcia tenisisty.
We wszystkich ośrodkach dysponujemy
własną kuchnią, pralnią oraz transportem
sanitarnym.

Osoby potrzebujące
opieki mogą skorzystać
ze stacjonarnych pobytów
organizowanych w ramach:
• Ośrodka Pielęgnacyjno- Opiekuńczego
o profilu geriatrycznym
• Ośrodka Pielęgnacyjno- Opiekuńczego
o profilu psychogeriatrycznym
• Ośrodka Rehabilitacji Geriatrycznej
• Rezydencji dla Seniora
• Wielospecjalistyczne Centrum
Rehabilitacji Leczniczej

Specjalizujemy się
w rehabilitacji następujących
schorzeń:
• stany po zabiegach operacyjnych
- po artroskopiach,
- po rekonstrukcjach więzadeł,
- po endoprotezoplastykach stawów,
- po operacyjnym leczeniu złamań
• stany po urazach w obrębie narządu
ruchu
- po złamaniach
- po skręceniach i zwichnięciach
stawów,
- po uszkodzeniach więzadeł, ścięgien
i mięśni,
• przewlekłe zespoły bólowe
- choroba zwyrodnieniowa stawów
i kręgosłupa
- RZS,
• rehabilitacja neurologiczna
- stwardnienie rozsiane
- ch. Parkinsona

Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji Geriatrycznej

Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji Geriatrycznej

• ginekologii,

- stany po udarach mózgu
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Clinica Medica Sp. z o.o.
ul. Mireckiego 11, 81-229 Gdynia

Clinica Medica Sp. z o.o.

Tel.: 58 661 50 55
Fax: 58 660 34 33
e-mail: rejestracja@clinica-medica.pl
www.clinica-medica.pl

Specjalności
operacyjno – szpitalne:
• chirurgia ogólna, w tym dziecięca,
• chirurgia plastyczna,
• laryngologia,
• ginekologia,
• urologia,
• ortopedia,
• okulistyka,
• gastroenterologia.

Oferujemy konsultacje
specjalistyczne w zakresie:
• alergologii,
• chirurgii,
• chirurgii dziecięcej,
Clinica

działalność

w Gdyni. Ośrodek wyposażony będzie w naj-

personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

• chirurgii plastycznej,

2 grudnia 1996 r. jako pierwszy w Wojewódz-

nowocześniejszy sprzęt – spełniający wymo-

Pacjenci przebywają w dwuosobowych po-

• chirurgii stomatologicznej,

twie Pomorskim i Polsce północnej pry-

gi ośrodka o tzw. II stopniu referencyjności.

kojach wyposażonych w indywidualne węzły

• dermatologii,

watny szpital zabiegowy. Obecnie oprócz

Każda z przyszłych mam zostanie otoczona

sanitarne. Do dyspozycji mają telewizję oraz

• diabetologii,

leczenia szpitalno – operacyjnego w 8 spe-

kompleksową opieką medyczną położnych,

dostęp do bezprzewodowego Internetu.

• dietetyki,

cjalnościach (zabiegi operacyjne w wybra-

ginekologów, anestezjologów oraz neona-

• endokrynologii,

nych specjalnościach zarówno pełnopłatne,

tologów. W skład infrastruktury oddziału

• gastroenterologii,

jak i w ramach NFZ) prowadzimy przychod-

położniczego będą wchodzić dwie sale po-

• ginekologii,

nie, w których nasi pacjenci korzystają ze

rodowe oraz blok operacyjny. Jednocześnie

• hematologii,

specjalistycznych porad lekarskich. Wyko-

na oddziale przebywać będzie mogło do

• implantologii,

nujemy badania diagnostyczne (USG, RTG,

12 pacjentek.

• interny,

endoskopowe, etc.) i laboratoryjne. Spe-

• kardiologii,

cjalizujemy się również w leczeniu otyłości,

• laryngologii,

a także przeprowadzamy zabiegi z zakresu

Clinica Medica Sp. z o.o.

• logopedii,
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Medica

rozpoczęła

medycyny estetycznej oraz chirurgii pla-

• medycyny pracy

stycznej. Z roku na rok stale powiększamy

• medycyny estetycznej,

oferowany zakres usług, a także rozrastamy

• nefrologii,

się o nowe placówki. Jako jedni z nielicznych

• neurologii,
• okulistyki,
• ortopedii,
• periodontologii,
• pediatrii,
• psychiatrii,

na Pomorzu wykonujemy zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym. W 2014
roku otworzyliśmy nowoczesny szpital wraz
z przychodnią w Suchym Dworze. Pacjenci
bardzo chwalą wygodę, czystość i wystrój
nowego budynku.

• psychologii,

Ideą twórców Clinica Medica było stwo-

Najbliższa rodzina może przebywać z chorym przez cały okres leczenia. Szczególna

• stomatologia/chirurgia stomatologiczna
(w tym pod narkozą),

dbałość o czystość i higienę ułatwia szybki
powrót do zdrowia. Naszą chlubą jest zupełny brak zakażeń wewnątrzszpitalnych przez
cały okres naszej działalności.

Serdecznie zapraszamy

• specjalistyczne konsultacje lekarskie,
• diagnostyka laboratoryjna/RTG/USG,
• endoskopia (również kontrakt NFZ),

• medycyna estetyczna,
• leczenie otyłości,
• medycyna pracy,
• oddział położniczo –
neonatologiczny (od czerwca 2015).

Pacjenci na wizyty rejestrowani są telefonicznie lub osobiście na określoną godzinę, co

w którym wdrożono nowoczesne systemy

pozwala uniknąć oczekiwania w kolejkach

organizacji i leczenia chorych. Od początku

oraz oszczędza cenny czas. Ceny usług me-

istnienia dużą wagę przykładamy do do-

dycznych obowiązujące w Clinica Medica są

• POZ w ramach NFZ (internista,
pediatra),

brej organizacji i racjonalizacji działalności

bardzo atrakcyjne, a standard wysoki.

• specjalistyczne konsultacje lekarskie,

dla dobra klientów. Uwieńczeniem kilku
lat pracy było uzyskanie certyfikatu jakości
ISO 9001:2000 w grudniu 2003 r. Jesteśmy
pierwszym szpitalem w Trójmieście i województwie pomorskim, który uzyskał taki certyfikat. Jesteśmy też członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych,

• rehabilitacji,

usług. Otwieramy oddział położniczo – neo-

a także członkiem Europejskiej Unii Szpitali

• reumatologii,

natologiczny.

Prywatnych z siedzibą w Brukseli. Dzięki

• urologii.

W celu zapoznania się pełnym zakresem
usług zapraszamy na naszą stronę internetową, fb lub do kontaktu telefonicznego.

Dla pacjenta dostarczane są smaczne posiłki.

Gdynia, ul. Mireckiego 11
(Przychodnia i Szpital):

nych, komfortowego prywatnego szpitala,

Od czerwca 2015 wprowadzamy nową gamę

Nasze pacjentki będą mogły skorzystać

Nasze punkty:

rzenie alternatywnego dla szpitali publicz-

• pulmonologii,

• stomatologii,

którzy mając ponowny problem medyczny
wracają do Clinica Medica, polecają leczenie
u nas członkom swojej rodziny i znajomym,
oraz wyrażają swoje zadowolenie w formie listownej adresowane do Kliniki i Narodowego
Funduszu Zdrowia.

temu jesteśmy rozpoznawani w krajach Unii

Clinica Medica swoją pracą zmieniła powszechnie

panujący

stereotyp

relacji

pacjent-lekarz i realizuje nowy styl funk-

Gdynia, ul. Staniszewskiego 1
(Przychodnia Sokółka):

• diagnostyka laboratoryjna/USG,
• logopedia,
• radiochirurgia,

cjonowania ochrony zdrowia w Polsce, po-

• psychodietetyka,

legający na pełnym swobodnym wyborze

• rehabilitacja.

lekarza operującego, ustaleniu terminu operacji według oczekiwań pacjenta, możliwości

Suchy Dwór, Sowia 3
(Przychodnia i Szpital Suchy Dwór):

wyboru pełnego znieczulenia do każdego

• POZ w ramach NFZ (internista, pediatra),

zabiegu operacyjnego, indywidualnej opiece lekarskiej tego samego lekarza przez cały

• specjalistyczne konsultacje lekarskie,
• diagnostyka laboratoryjna/USG/EKG,

Europejskiej, zapewniając wysokie standardy

proces leczenia oraz indywidualnej opiece

jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

pielęgniarskiej.

jak i przez cesarskie cięcie. Oddział będzie

Clinica Medica jest szpitalem, w którym stwo-

O słuszności przyjętych przez nas zało-

znajdował się w kompleksowo wyremonto-

rzone są domowe warunki pobytu, rodzinna

żeń i spełnianiu oczekiwań Społeczeństwa

• leczenie operacyjne w 8 specjalnościach
zabiegowych (w tym chirurgia jednego
dnia),

wanej siedzibie głównej przy ul. Mireckiego

atmosfera, profesjonalna oraz życzliwa opieka

świadczy duża grupa wiernych Pacjentów,

• oddział wielospecjalistyczny.

z szerokiego wachlarzu usług. Porody będą
odbywać się zarówno w sposób naturalny,
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• psychodietetyka,

Clinica Medica Sp. z o.o.

• chirurgii onkologicznej,
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Endoterapia Sp.z o.o.
u. Brzeska 12, 03-737 Warszawa, Polska

ENDOTERAPIA SP. Z O.O.

tel: +48 22 332 78 00
fax: +48 22 332 78 08
e-mail:biuro@endoterapia.pl
www.endoterapia.pl

ZABIEGI WYKONYWANE W ODDZIAŁACH
I PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ:

Endoterapia Warszawa

ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
tel: 22 332 78 00
GASTROENTEROLOGIA
• ECPW (Endoskopowa
Cholangiopankreatografia Wsteczna)
• ENDOSKOPOWE ZABIEGI NA
PRZEWODACH ŻÓŁCIOWYCH
I TRZUSTKOWYCH
• EUS (Endoskopowa ultrasonografia)
• ZABIEGI ŻYLAKÓW PRZEŁYKU
• GASTROSKOPIA I KOLONOSKOPIA
Diagnostyczna i Zabiegowa
OTOLARYNGOLOGIA
• ZABIEGI ZATOK

CHIRURGIA OGÓLNA
• CHOLECYSTEKTOMIA
• OPERACJE PRZEPUKLINY BRZUSZNEJ
• OPERACJE PRZEPUKLINY
PACHWINOWEJ
• CHIRURGICZNE USUWANIE ZMIAN
W OBRĘBIE SKÓRY I TKANKI
PODSKÓRNEJ
• ZABIEGI ŻYLAKÓW KOŃCZYN
DOLNYCH
• ZABIEGI ŻYLAKÓW ODBYTU
PORADNIA
• KONSULTACJE
GASTROENTEROLOGICZNE

Endoterapia Łódź
ul. Kopernika 38, 90-552 Łódź
tel: 42 253 17 00

ENDOTERAPIA SP. Z O.O.

GASTROENTEROLOGIA
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• ECPW (Endoskopowa
Cholangiopankreatografia Wsteczna)
• GASTROSKOPIA I KOLONOSKOPIA
Diagnostyczna i Zabiegowa
PORADNIA
• KONSULTACJE
GASTROENTEROLOGICZNE

Endoterapia Ambulatorium
Szczecin

Jesteśmy nowoczesną placówką przyjazną Pacjentowi, specjalizującą się w wykonywaniu procedur
endoskopowych układu pokarmowego. Procedury medyczne wykonywane są ramach przyznanych kontraktów przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia oraz komercyjnie.
Bardzo ważnym fundamentem i atutem firmy jest zespół oparty na wyspecjalizowanym personelu
medycznym.

TO CO NAS WYRÓŻNIA:
Endoterapia istnieje od 2001 roku. W oparciu o zespół dr Jana Pertkiewicza oraz wykorzystania
wysokiej klasy sprzętu, lidera wśród producentów sprzętu endoskopowego stworzyliśmy ośrodek endoskopowy, uważany za jeden z najlepszych w Polsce.
Od 2001r. we wszystkich naszych placówkach wykonaliśmy ponad 69 100 zabiegów na przewodach żółciowych i trzustkowych w tym: 27 620 ECPW oraz 2 600 z protezowaniem
i rozszerzaniem. Ponad 117 400 kolonoskopii i gastroskopii diagnostycznych oraz zabiegowych. Od 2012r. w placówce w Warszawie ponad 680 zabiegów chirurgicznych i 570 otolaryngologicznych.
W wielu trudnych sytuacjach klinicznych większość krajowych ośrodków gastroenterologicznych korzysta z pomocy Endoterapia, która jako jedyna w kraju może pomóc chorym w tego
typu przypadkach.

DLACZEGO WARTO SIĘ LECZYĆ W ENDOTERAPIA Sp z.o.o.
Nikt mnie w służbie zdrowia tak miło i sympatycznie nie informował o sposobie przygotowań do badania, oraz jakie inne muszę spełnić wymogi. Drugiego i nie ostatniego olśnienia zaznałem po przybyciu już na miejsce pod wskazany adres. Czystość pomieszczeń, toaleta „pierwsza klasa” wygodne
miejsca do spoczynku, troska o pacjenta, zaproszenie do spisania niezbędnych dokumentów. Sporo
naoglądałem się w życiu filmów o szpitalach w bogatych krajach, poczułem się po raz pierwszy jak
pacjent z tych filmów. Najważniejsze to samo badanie, którego się trochę bałem i niepotrzebnie. Tutaj znów „AMERYKA”. Przygotowanie do badania w osobnej Sali, gdzie w całkowitym znieczuleniu
przeszedłem to czego się bałem. Takiej troski o pacjenta można tylko pozazdrościć.
Pacjent podziękowania z dnia 14-02-2012 r.
Muszę szczerze przyznać, że po raz pierwszy spotkałam tak wspaniałego człowieka w obecnej
służbie zdrowia. Serce, które Pani daje Pacjentowi- to trzymanie za ręce warte jest wszystkiego. Za
wszystko bardzo dziękuję. Jako zapłatę dedykuję te słowa:
„Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla
innych”

MISJA SZPITALA:
Rzetelnie świadczymy usługi medyczne
o wysokim standardzie w oparciu
o zespół kompetentnych i życzliwych
ludzi oraz nowoczesne technologie.

Pacjentka, podziękowania z dnia 05-04-2013 r.
Składam z głębi serca płynące podziękowania za udzieloną mi pomoc w czasie ciężkiej choroby
oraz za przeprowadzoną operację, która uratowała mi życie. Jestem pełna podziwu dla wspaniałej
organizacji pracy w szpitalu, ofiarności lekarzy, życzliwości okazywanej pacjentowi i troski o jego
zdrowie. W dzisiejszej rzeczywistości postawa wszystkich pracowników szpitala wobec chorego
przywraca wiarę w szlachetność posłannictwa lekarza ratującego życie oraz całego Zespołu Ludzi
oddanych pracy dla dobra chorego.

W 2014 uzyskaliśmy Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia, potwierdzający spełnienia standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego w zakresie działalności Endoterapia Szpitale.

Budujemy dobre relacje z otoczeniem

Łączę wyrazy szacunku i wdzięczności za Państwa trud.

dzieląc się nimi dla dobra Pacjentów.

Więcej informacji na stronie:
www.endoterapia.pl

Z wielką pochwałą dla lekarzy i pielęgniarek za ciepłe przyjęcie mnie na badania, strach od razu
znika. Ci ludzie są tak oddani swojej pracy, aż miło. Pielęgniarki co chwila przychodziły, poprawiały
mi nakrycie, nawet jedna z nich pogłaskała mnie po głowie. W ostatnich latach jest to rzadko spotykane.
Pacjentka, podziękowania z dnia 27-06-2014 r.

Od 2004 roku posiadamy certyfikat ISO 9001:2009 usług medycznych w zakresie gastroenterologii i endoskopii diagnostycznej i zabiegowej.

al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
tel: 91 880 22 00

Pacjentka, podziękowania z dnia 10-04-2012 r.

PRACOWNIA ENDOSKOPII
• GASTROSKOPIA I KOLONOSKOPIA
Diagnostyczna i Zabiegowa

Szpital idealny, mogę dłużej leżeć!!! Pełen profesjonalizm. Dziękuję bardzo.
Opinia pacjenta z ankiet zadowolenia I kwartał 2015 r.

PORADNIA
• KONSULTACJE
GASTROENTEROLOGICZNE
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Pomnażamy kapitał wiedzy
i doświadczenia związany z marką
ENDOTERAPIA.

ENDOTERAPIA SP. Z O.O.

• ZABIEGI PRZEGRODY I MAŁŻOWIN
NOSOWYCH
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FORMMED Centrum Leczenia Wad i Zaburzeń Rozwojowych

FORMMED Centrum Leczenia Wad i Zaburzeń Rozwojowych
ul. Warszawska 197 D, Babice Nowe 05-082
TEL.: (22) 827 48 22, (22) 350 47 05
KOM.: +48 606 388 973
FAX: (22) 350 47 06
e-mail: formmed@formmed.com.pl
www.formmed.com.pl
godziny otwarcia: pon-pt : 8.00-20.00; sob : 9.00-14.00

ZABIEGI OPERACYJNE Z ZAKRESU:
•
•
•
•

chirurgii dziecięcej,
chirurgii plastycznej,
chirurgii  szczękowo-twarzowej,
wad rozwojowych w obrębie twarzy
i czaszki

min. takie jak:
• Rozszczep wargi i/lub podniebienia
• Przeszczep kości do wyrostka
zębodołowego
• Korekty porozszczepowe
• Przetoka podniebienia
•  Zespół Pierre'a Robina
•  Powiększanie i zmniejszanie piersi

FORMMED Centrum Leczenia Wad i Zaburzeń Rozwojowych

•  Liposukcja
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KONSULTACJE
SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU:

Szpital i przychodnia

•  Plastyka brzucha
•  Plastyka nosa
•  Plastyka powiek
•  Plastyka uszu
•  Usunięcie wyrośli przedusznych
•  Usunięcie trzeciego migdała
•  Przycięcie migdałków podniebiennych
•  Drenaż uszu
•  Usuwanie znamion barwnikowych
olbrzymich, tzw. kąpielowych

Jesteśmy placówką specjalizującą
się w wykonywaniu wysokospecjalistycznych procedur chirurgicznych
dotyczących korekt wad i zaburzeń rozwojowych, ze szczególnym
uwzględnieniem wad twarzy i czaszki, w tym rozszczepu wargi i/lub podniebienia.
Prof. Zofia Dudkiewicz, nasz Kierownik

•  Usuwanie rozległych blizn

ds. Medycznych, jako specjalista dwojga

•  Spodziectwo

specjalności: chirurgii szczękowo-twarzowej

•  Wnętrostwo
•  Stulejka
•  Wędzidełko wargi, języka, napletka

i chirurgii dziecięcej, większość swojego
życia zawodowego poświęciła problemom
autorką ponad 250 prac publikowanych
w recenzowanych czasopismach naukowych

•  Palcozrost - syndaktylia

krajowych i zagranicznych. Prace te koncen-

•  Dodatkowe palce - polidaktylia

trowały się wokół następujących zagadnień:
chirurgia wad i zaburzeń rozwojowych twa-

SPECJALISTYCZNA
DIAGNOSTYKA

rzy i czaszki, chirurgia noworodka, niewy-

• pełny zakres badań laboratoryjnych,

przełykowego, wady narządów moczowo-

• audiometria,
• tympanometria,

niu ciągłości tkanek miękkich jamy ustnej
i nosa już w 6 m-cu życia dziecka i przeszczepie kości własnej (pobranej z biodra
dziecka) do wyrostka zębodołowego w 2-3
roku życia, z jednoczesną korektą nosa.
Pozwala to praktycznie zakończyć leczenie chirurgiczne małego pacjenta w wieku
przedszkolnym. Dobrze zespolone mięśnie
podniebienia gwarantują prawidłowy rozwój mowy, co ma niebagatelne znaczenie dla
dalszego prawidłowego rozwoju, psychiki
dziecka i życia w społeczeństwie.

leczenia wad rozszczepowych twarzy. Jest

•  Przepuklina pachwinowa

• badania USG,

na jednoetapowym chirurgicznym zespole-

dolność oddechowa i odpływu żołądkowo
-płciowych,

standaryzacja

postępowania

leczniczego w zagadnieniach obciążonych
balastem rozwojowym.

Wczesne diagnozowanie, szybka realizacja i ograniczenie do minimum ilości
zabiegów operacyjnych, a tym samym
zakończenie leczenia chirurgicznego
pacjenta z rozszczepem wargi i podniebienia do 4 roku życia, w tzw. okresie niepamięci – to niewątpliwe atuty
naszego ośrodka.
Oferujemy

kompleksową

obsługę

pacjenta - nasz zespół to specjaliści wielu

• badania endoskopowe nosogardła
(fiberoskopia),

Jej autorska metoda chirurgicznego lecze-

dziedzin medycyny obok chirurgów (dzie-

nia rozszczepów wargi i podniebienia, sto-

cięcych, szczękowo-twarzowych) przyj-

• gastroskopia*,

sowana z sukcesem od ponad 20 lat, jest me-

mują: ortodonta, stomatolog, logopeda,

todą wyjątkową na skalę europejską. Polega

foniatra i inni.

• kolonoskopia*.

Misją placówki jest umożliwienie
każdemu pacjentowi, urodzonemu
z wadą lub cierpiącemu na zaburzenia rozwojowe, prawidłowego rozwoju i pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Swoją działalność opieramy
na 3 filarach:
- Skuteczności – wadę wrodzoną usuwamy w odpowiedni sposób, w najlepszym dla pacjenta czasie!
- Szybkości – wychodzimy naprzeciw
oczekiwaniom pacjentów – minimalizujemy liczbę koniecznych zabiegów i maksymalnie skrócamy proces
leczenia,
- Kompleksowości leczenia – opracowujemy plan leczenia pacjenta z udziałem
specjalistów wielu dziedzin medycyny:
chirurga / chirurga szczękowo-twarzowego
/neurochirurga / chirurga plastyka oraz
w zależności od potrzeb: pediatry, neurologa, laryngologa, gastroenterologa, dermatologa, ortodonty, logopedy, psychologa i innych. Naszym pacjentom chcemy
zapewnić leczenie wielospecjalistyczne
w jednym miejscu.

* także w znieczuleniu ogólnym
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Szpital i Przychodnia Formmed jest
doskonale zlokalizowany pod względem komunikacyjnym.
Odległość z lotniska do placówki to
jedynie 17 km, do Centrum Warszawy
14 km.
Dla Pacjentów, którzy chcieliby zamieszkać
na czas zabiegu blisko szpitala, jest możliwość zarezerwowania pokoju w sąsiadującym, 4 gwiazdkowym Hotelu.

• Alergologii dla dzieci i dorosłych
• Chirurgii dziecięcej
• Chirurgii plastycznej
• Chirurgii szczękowo-twarzowej
• Dermatologii dla dzieci i dorosłych
• Foniatrii
• Gastroenterologii dziecięcej
• Laryngologii dla dzieci i dorosłych
• Logopedii
• Medycyny estetycznej
• Pediatrii
• Stomatologii i ortodoncji
• Wad i Zaburzeń Rozwojowych
• Psychologii

USŁUGI STOMATOLOGICZNE:
• Leczenie zachowawcze
• Leczenie endodontyczne
• Ortodoncja
• Protetyka
• Implantologia
• Stomatologia estetyczna
• Higiena i profilaktyka
• Pracownia tomografii komputerowej
• Tomografia 3D
• Pantomografia
• Cefalomeria

FORMMED Centrum Leczenia Wad i Zaburzeń Rozwojowych

•  Faryngoplastyka
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Izerskie Centrum
Pulmonologii i Chemioterapii

Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii
„IZER-MED” Spółka z o.o.
58-580 Szklarska Poręba, ul. Sanatoryjna 1

„IZER-MED” Spółka z o.o. w Szklarskiej Porębie

e-mail:sekrateriat@izer-med.com.pl www.izer-med.com.pl

tel.: (75) 75 47 100

Opieki stacjonarnej udzielają:
• Oddział Chorób Płuc
• Oddział Onkologii Klinicznej
• Oddział Opiekuńczo–Leczniczy
z pododdziałem wentylowanych
mechanicznie

Specjalistyczne leczenie
ambulatoryjne wykonywane
jest w:
• Poradni onkologicznej
• Poradni pulmonologicznej
• Poradni domowego leczenia tlenem

Diagnostyka prowadzona jest
przez:

• Pracownię tomografii komputerowej

Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii

• Pracownię badań czynnościowych
układu oddechowego
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• Pracownię bronchoskopii
• Pracownię analityki medycznej
i bakteriologii
• Pracownię polisomnografii

Dział Rehabilitacji obejmuje:
• Kinezyterapię
• Fizykoterapię
• Inhalatorium

IZERSKIE CENTRUM
położone jest na słonecznym zboczu, w lesie
mieszanym z przewagą świerka i buka, na
wysokości 650 m.n.p.m. i już od kilkudziesięciu lat wykorzystuje walory środowiska pod
postacią unikalnego mikroklimatu.
Dzięki swojemu usytuowaniu i budowie pokoje w większości z balkonami rozlokowane
są od strony południowej, z widokami na
zachodnią panoramę Karkonoszy. Posiadamy 138 miejsc na trzech kondygnacjach.
Do dyspozycji pacjentów oddajemy pokoje
o różnym standardzie 2, 3, 4 i 5 osobowe bez
węzła i z pełnym węzłem sanitarnym. Na każdym piętrze znajduje się dyżurka pielęgniarek z gabinetem zabiegowym oraz dyżurka
lekarska pozwalająca na prowadzenie badania lekarskiego i swobodną rozmowę z poszanowaniem intymności pacjenta.

PRZEDMIOTEM DZIAŁANIA
jest udzielanie:

MISJA FIRMY:
Misją Izerskiego Centrum jest
udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu pulmonologii , onkologii,
opieki długoterminowej na możliwie
najwyższym poziomie, zgodnie
z zasadami sztuki medycznej,
doświadczeniem personelu, najlepszymi
tradycjami, osiągnięciami naukowymi
oraz nowymi technologiami medycznymi,
w przyjaznych warunkach pobytu i pracy.

W ramach kontraktów z NFZ
1. stacjonarnych świadczeń zdrowotnych
w zakresie:
• diagnostyki i leczenia chorób płuc i nowotworów;
• opieki nad pacjentami w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, która obejmuje
swoim zakresem: inwazyjną wentylację
mechaniczną oraz pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji,
zapewnienie im środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do
stanu zdrowia, a także opiekę w czasie
organizowanych zajęć kulturalno – rekreacyjnych;

Misję staramy się wypełniać poprzez:
• poprawę dostępności do świadczeń,
• orientację na Pacjenta i dążenie do zaspokojenia jego potrzeb i oczekiwań,
• podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
personelu,
• doskonalenie komunikacji wewnętrznej
i organizacji pracy,
• tworzenie lepszych warunków leczenia
pacjentów,
• unowocześnienie bazy sprzętowej i technicznej,
• sukcesywną poprawę infrastruktury
szpitala.

2. ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Głównym naszym zadaniem jest
udzielanie świadczeń zdrowotnych
w oparciu o następujące kontrakty zawarte
z Narodowym Funduszem Zdrowia:

• onkologii,
• pulmonologii (w tym domowego leczenia tlenem)

świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego,
ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne
opieka długoterminowa
programy lekowe

JAKOŚĆ:
Izerskie Centrum w trosce o wysoką jakość
i zdrowie pacjenta przeszło certyfikację,
w wyniku której przyznano jej kolejny
certyfikat jakości zgodny z aktualną normą
PN-EN ISO 9001:2008, jak również Certyfikat
HACCP wg CAC/RCP1-1969,Rev4(2003)
W roku 2014 otrzymaliśmy I miejsce
w rankingu miesięcznika Forbes DIAMENTY
FORBESA 2014 w woj. dolnośląskim.
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Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii

• Pracownię badań obrazowych (RTG,
USG, EKG)
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Klinika OKULUS PLUS
Specjalistyczny Szpital
i Poradnie Okulistyczne

Klinika OKULUS PLUS
Specjalistyczny Szpital i Poradnie Okulistyczne
43-300 Bielsko-Biała, ul. Górska 19

43-600 Jaworzno, ul. Nowa 8

tel. +48 33 816 25 78
fax +48 33 814 61 41

tel./fax +48 32 627 63 98

okulus@okulus.pl

jaworzno@okulus.pl
www.okulus.pl

KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA
I LECZENIE CHORÓB OCZU
SPECJALISTYCZNA PORADNIA
OKULISTYCZNA:
• diagnostyka i leczenie dorosłych
i dzieci
• leczenie zeza i niedowidzenia
• pracownia leczenia laserowego
• pracownia soczewek kontaktowych
twardych i miękkich
• pracownia doboru pomocy optycznych

• zabiegi usunięcia zaćmy z wszczepem
indywidualnie dobranych soczewek
• NOWOŚĆ! LASEROWA KOREKCJA WAD
WZROKU!

Klinika OKULUS PLUS została założona

• chirurgiczna korekcja wad wzroku

okulistyczny. Dysponuje szpitalem okuli-

• chirurgia szklistkowo-siatkówkowa

stycznym w Bielsku Białej (90 km od Krako-

• chirurgia jaskry

wa) i zaawansowaną poradnią zabiegową

• iniekcje doszklistkowe w leczeniu AMD

w Jaworznie (35 km od Krakowa). Oferujemy

• drobne zabiegi na powiece i gałce
ocznej

kompleksową diagnostykę oraz leczenie

STUDIO OPTYCZNE
PRACOWNIA OPTOMETRYCZNA:
NOWOŚĆ! TERAPIA WIDZENIA!
• Zabiegi realizujemy także w systemie
ratalnym oraz w ramach NFZ

w 2002 roku jako specjalistyczny ośrodek

chirurgiczne i laserowe chorób oczu.

Realizujemy szeroki wachlarz możliwości
w chirurgii. W ramach Oddziału Okuli-

okulistyki. Od momentu założenia KLINIKI

stycznego Chirurgii Jednego Dnia wyko-

Jesteśmy pierwszym ośrodkiem na Pod-

w 2002 roku nasi lekarze przeprowadzili ty-

nujemy zabiegi laserowej korekcji wad

beskidziu i jednym z niewielu w Polsce Po-

siące zabiegów chirurgicznych i laserowych.

wzroku, zabiegi refrakcyjne na soczewce,

łudniowej wykonującym badania UBM.

Jesteśmy wyposażeni w nowoczesny

usunięcie zaćmy, witrektomie, zabiegi na

Ultrabiomikroskopia to metoda diagno-

powiekach i drobne operacje okulistycz-

styczna pozwalająca oceniać struktury

ne. Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy

oka niedostępne w innych badaniach np.

Program Personifikacji Doboru Soczew-

zmiany zachodzące pomiędzy tęczówką

ki (PPDS) w zabiegach usuwania zaćmy

a soczewką.

osób rocznie. Są oni leczeni w ramach Po-

w najwyższej klasy urządzenia medyczne.

radni Okulistycznej, Pracowni Angiografii

Są to wyłącznie nowe urządzenia dostarczo-

Fluoresceinowej,

Laseroterapii

ne nam przez światowych liderów w pro-

i Tomografii Ocznej oraz na Oddziale Okuli-

dukcji sprzętu medycznego – m.in. firmy

stycznym Chirurgii Jednego Dnia.

ZEISS, ALCON, TOPCON, TOMEY.

posiada

wszechstronnie

wy-

doświadczeniem klinicznym, od lat uczestniczącą w kursach i praktykach doskonalących w kraju i za granicą. Dzięki wiedzy
i doświadczeniu naszych lekarzy oraz doskonałemu wyposażeniu naszej placówki
świadczymy usługi na najwyższym, świato-

Udostępniamy

informacje

dotyczące

przebiegu leczenia – staramy się, aby nasi
pacjenci byli dokładnie poinformowani
o swojej chorobie i możliwych metodach leczenia oraz razem z naszymi lekarzami wybrali najlepszy dla siebie sposób leczenia.
Stworzyliśmy najwyższy standard opieki lekarskiej - nasze wyniki oceniamy na

i wszczepu soczewki. Dzięki stosowaniu
różnych rodzajów soczewek i najnowocześniejszemu sprzętowi stosowanemu
do ich kalkulacji proponujemy najdokład-

każdego pacjenta.

oraz doboru soczewek okularowych i kon-

Jako jeden z dwu ośrodków w Polsce wy-

Wykonujemy kompleksowe badania ortop-

lającą na najwcześniejsze wykrywanie

tyczne u dzieci i dorosłych oraz prowadzimy

zmian zwyrodnieniowych w siatkówce.

ćwiczenia pleoptyczno-ortoptyczne.

móc leczyć pacjentów na najwyższym świa-

(OCT). Co roku wykonujemy na nim tysią-

9001:2008 i pracujemy zgodnie z jej nor-

towym poziomie.

ce badań diagnostycznych i mamy bar-

działania.

dzo duże doświadczenie w interpretacji
wyników.

regularnie przez współpracujących okuli-

Jesteśmy pierwszym ośrodkiem na Podbe-

Dla swoich Pacjentów zawsze staramy się

stów. Nasi lekarze są członkami wielu kra-

skidziu i trzecim na Śląsku, który wykonuje

być przede wszystkim kompetentnymi i bli-

jowych i międzynarodowych organizacji

zabiegi SLT. Trabekuloplastyka laserowa

skimi ludźmi.

zawodowych.

– SLT – to uznana na całym świecie, bez-
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taktowych.

konujemy mikroperymetrię – PHP, pozwa-

beskidziu, który zakupił tomograf oczny

nym centrum szkoleniowym odwiedzanym

przy leczeniu wysiękowej odmiany AMD.

tryczne w zakresie badania ostrości wzroku

Od 2007 roku posiadamy certyfikację ISO

Uznanie – Klinika OKULUS PLUS jest uzna-

iniekcje doszklistkowe preparatu Lucentis

Świadczymy profesjonalne usługi optome-

Jesteśmy pierwszym ośrodkiem na Pod-

stale kontrolujemy i udoskonalamy nasze

Jako jedyni na Podbeskidziu wykonujemy

ki po usunięciu zaćmy, indywidualnie dla

Stale podnosimy nasze kwalifikacje, aby

mami. Prowadzimy własną Politykę Jakości,

wego w jaskrze otwartego kąta.

niejszy i najbardziej trafny dobór soczew-

bieżąco w ramach m.in. procedur ISO 9001.

wym poziomie.

go obniżania ciśnienia wewnątrzgałko-

kadrę tworzą uznani specjaliści w dziedzinie

cyjny Kliniki OKULUS PLUS są wyposażone

Pracowni

pieczna i powtarzalna metoda laserowe-

Posiadamy wielkie doświadczenie – naszą

sprzęt – gabinety lekarskie i blok opera-

kształconą, profesjonalną kadrę z dużym

Klinika OKULUS PLUS

Dlaczego jesteśmy wyjątkowi?

Naszymi pacjentami jest ponad 17 tysięcy

Ośrodek
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Co nas charakteryzuje?
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Oba ośrodki Kliniki OKULUS należą do
najlepiej wyposażonych klinik w Polsce.
Posiadamy m.in.:
• tomograf oczny,
• najnowszy technologicznie laser
WaveLight* EX500 firmy Alcon,
• Funduskamera Visucam – nowoczesny
aparat, wykorzystywany do angiografii
fluoresceinowej
• ultrabiomikroskop USG/UBM –
urządzenie wykorzystywane do
badania USG przedniego i tylnego
odcinka oka
• pachymetr – pozwala na wykonanie
pomiaru grubości rogówki
• biometr optyczny – nowoczesny aparat
wykorzystywany głównie w zabiegach
usuwania zaćmy
• keratometr Javala – pozwala na
wykrycie astygmatyzmu
• gonioskop – urządzenie
wykorzystywane w diagnostyce jaskry
• soczewka Volka – pozwala na dokładne
obejrzenie dna oka
• perymert optyczny – urządzenie
wykorzystywane do badania pola
widzenia metodą perymetrii
• laser SLT – urządzenie wykorzystywane
do obniżania ciśnienia w leczeniu
pacjentów z jaskrą otwartego kąta
• fakoemulsyfikator Infiniti – jedyny na
świecie aparat do usuwania zaćmy,
który zwiększa bezpieczeństwo
wykonywanych zabiegów, skraca czas
operacji, przyspiesza gojenie rany
oraz minimalizuje ryzyko powstania
astygmatyzmu pooperacyjnego
• mikroskop endotelialny – nowoczesne
urządzenie, służące do pomiaru
śródbłonka i bezkontaktowej
tachymetrii
• laser Visulas-Yag III –urządzenie
wykorzystywane zarówno w celu
usuwania zaćmy wtórnej, jaki
i w zabiegach laserowych na siatkówce.

Klinika OKULUS PLUS

ODDZIAŁ CHIRURGII
KRÓTKOTERMINOWEJ:
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Laguna Medical – Pomorskie Centrum Zdrowia
www.lagunamedical.pl

Laguna Medical – Pomorskie Centrum Zdrowia

Główna siedziba:

Gdynia, Plac Kaszubski 1, tel.: 58 719 82 86

Pozostałe placówki: Warszawa, ul. Gilarska 86, tel.: 722 270 829
Gdańsk, ul. Chałubińskiego 23, tel.: 504 732 906
Bydgoszcz, ul. Lęborska 7, tel.: 781 707 014
Piła, ul. Kraszewskiego 4, tel.: 603 468 096

Okulistyka:
• zabiegi usunięcia zaćmy,
• operacje witrektomii,
• operacje zeza u dzieci i dorosłych,
• plastyka powiek,
• iniekcje doszklistkowe,
• chirurgia i laseroterapia jaskry (Yag
i SLT),
• wczesna diagnostyka jaskry (Gdx, ATP,
FDT),
• laseroterapia chorób siatkówki,
• wycinanie drobnych zmian (gradówka,
kępki żółte, skrzydlik),
• LASIK – laserowa korekcja wad wzroku,
• wszczepianie soczewek korygujących
wady wzroku
Laguna Medical jest jedną z najdynamicz-

Dysponujemy kompleksowo wyposażonymi

• topografia rogówki, mikroskop
śródbłonkowy),

niej rozwijających się firm o profilu me-

pracowniami diagnostycznymi, co umożliwia

dycznym na Pomorzu. Od ponad 10 lat

naszym okulistom przeprowadzanie bardzo

nieustannie rozszerzamy naszą ofertę me-

zaawansowanych badań w tym m.in. w kie-

dyczną zyskując coraz większe grono za-

runku jaskry, zaćmy, odklejenia i innych scho-

Ortopedia:

dowolonych pacjentów, którymi opiekują

rzeń siatkówki, zwyrodnień plamki żółtej

• mikrochirurgia ręki i stopy,

się wysokiej klasy lekarze specjaliści. Nasz

oraz korekcji wad wzroku.

• artroskopia i chirurgia urazowa,

okulista, dermatolog, ortopeda, proktolog

Korzystamy z najlepszego sprzętu, dzięki

• leczenie komórkami macierzystymi,

oraz chirurg mają do dyspozycji doskonale

czemu wykonywane badania pozwalają do-

• leczenie biodra strzelającego, łokcia
tenisisty/golfisty,

przygotowany personel medyczny. Dużą

stosować odpowiednie metody leczenia.

• USG,

oraz wyposażenia naszych ośrodków, gdyż

• terapia Orthokine.

komfort i satysfakcja pacjentów są dla nas

Laguna Medical – Pomorskie Centrum Zdrowia

• komputerowe pole widzenia,
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• USG oka, OCT, OCT Visante, biometria.

wagę przywiązujemy do jakości sprzętu

Współpracujemy z klinikami okulistycznymi
i innymi ośrodkami medycznymi (w zakresie zarządzania i podwykonawstwa), dzięki
czemu nasi lekarze pracują na terenie całej
Polski. Mamy wielką nadzieję, że ośrodek medyczny o tak dużym potencjale i ogromnych
możliwościach, na stale wpisze się w medyczną mapę Polski i będzie najchętniej wybieraną placówką prywatną.

Zapraszamy do skorzystania z usług na
najwyższym poziomie:
• Doświadczeni specjaliści
• Najnowsza aparatura medyczna
• Bezpieczne, nowoczesne metody
leczenia
• Profesjonalna, kompleksowa obsługa
• Wygoda
• Ciągły rozwój
• Pełen zakres usług okulistycznych

Ponadto wykonujemy szeroki zakres zabie-

Świadczymy usługi zarówno prywatnie,
jak i w ramach NFZ.

gów związanych z okulistyką, w tym zabiegi usunięcia zaćmy, operacje zeza, plastykę
jedynym ośrodkiem w Trójmieście wykonu-

całej Polski.

Zapraszamy na naszą stronę
internetową, gdzie znajdziecie Państwo
więcej informacji:

jącym m.in. zabiegi witrektomii tj. zabiegi

W 2010 roku przenieśliśmy naszą główną

ratujące wzrok, w tym w przypadku urazu

www.lagunamedical.pl

• korekcja kształtu ust,
• leczenie nadpotliwości.

siedzibę i powołaliśmy do życia Pomorskie

Chirurgia ogólna:

Centrum Zdrowia. Jest to ośrodek medycz-

W sierpniu 2012 roku do naszej oferty wpro-

ny o podwyższonym standardzie, w skład

wadziliśmy również zabiegi laserowej korek-

którego wchodzą przychodnia, centrum

cji wad wzroku metodami LASIK oraz EBK.

okulistyczne, kompleks gabinetów pry-

Nasi okuliści specjalizujący się w zakresie

watnych oraz szpital wraz z doskonale

chirurgii refrakcyjnej jako pierwsi na Pomo-

wyposażonym blokiem operacyjnym. In-

rzu zaczęli wykonywać tego typu zabiegi.

westycja została zlokalizowana w centrum

W przypadku osób nie kwalifikujących się

Dermatologia estetyczna:
• odmładzanie skóry (m.in. Botox,
cosmelan, mezoterapia),

• operacje żylaków,
• operacje przepukliny,
• usuwanie znamion i guzków skóry,
• zabiegi z zakresu proktologii.

priorytetem. Od wielu lat współpracujemy
ze znanymi firmami medycznymi na terenie

Gdyni, w zabytkowej modernistycznej kamienicy – w części miasta, która obecnie
bardzo dynamicznie się rozwija, przyciąga
wielu inwestorów i nazywana jest Strefą
Prestiżu.

powiek czy iniekcje doszklistkowe. Jesteśmy

i w trybie pilnym.

do zabiegu jesteśmy w stanie jako jedyni
w Trójmieście zaproponować alternatywne
metody leczenia, m.in. wszczepy soczewek
wewnątrzgałkowych (leczenie presbiopii),
czy cross linking (leczenie stożka rogówki).
Nasz zespół tworzą ludzie z pasją, dzięki

W związku z tym, iż naszą główną specjalizacją

czemu możemy nieustannie się rozwijać, ni-

od zawsze była i jest okulistyka, w strukturach

gdy nie zwalniamy tempa i oferujemy coraz

Pomorskiego Centrum Zdrowia funkcjonuje

szerszy zakres usług medycznych, o coraz

wysokospecjalistyczne centrum okulistyczne.

wyższej jakości.
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Laguna Medical – Pomorskie Centrum Zdrowia

• diagnostyka rogówki (pachymetria,
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Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno

Leszczyńskie Centrum Medyczne
Ventriculus Sp. z o.o.

tel. 65 520 65 75, 65 520 65 80, 65 529 25 63, 65 529 70 19
e-mail: sekretariat@ventriculus.pl
www.ventriculus.pl

Podstawowa Opieka Zdrowotna
Poradnie specjalistyczne:
• chirurgii ogólnej
• chirurgii szczękowo-twarzowej
• chorób metabolicznych
• chorób naczyń
• dermatologiczna
• gastroenterologiczna dla dzieci
i dorosłych
• ginekologiczna
• kardiologiczna
• logopedyczna
• neurologiczna
• okulistyczna
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• zdrowia psychicznego

Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventri-

został nowy tor wizyjny do przeprowadza-

culus Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku usług

nia zabiegów laparoskopowych i artrosko-

medycznych od 1994 r. Pomysłodawcą i jed-

powych. Kolejne inwestycje dały możliwość

nocześnie Prezesem firmy jest lek. med. Ry-

poszerzenia usług z zakresu diagnostyki

Oddziały szpitalne:

szard Baranowski, specjalista z zakresu cho-

endoskopowej ultrasonografii (EUS) oraz

• chirurgii ogólnej

rób wewnętrznych i gastroenterologii. Jego

z zakresu diagnostyki i zabiegów na drogach

• chirurgii naczyń

konsekwencja w działaniu i przemyślana

żółciowych (ECPW).

• chirurgii onkologicznej

strategia rozwoju, ukształtowały wizerunek

• ortopedyczny

firmy i ugruntowały jej pozycję na lokalnym

Centrum uczestniczy także w wielu progra-

rynku. Dziś, po ponad 20 latach działalno-

mach badań profilaktycznych. Obecnie pro-

ści, jesteśmy placówką oferującą szeroki

wadzimy badania w kierunku wykrywania

wachlarz usług medycznych, począwszy od

raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi.

• preluksacyjna
• reumatologiczna
• urologiczna

• ginekologiczny
• urologiczny
• otolaryngologiczny
• okulistyczny
• chirurgii szczękowo-twarzowej
• chorób wewnętrznych
• gastroenterologiczny
Pracownie diagnostyczne:
• rezonansu magnetycznego
• tomografii komputerowej
• rentgenowska
• mammografii

lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,
poprzez pełną diagnostykę obrazową i laboratoryjną, dostęp do większości poradni
specjalistycznych,

wielospecjalistycznego

szpitala a także aptek, zakładu optycznego
oraz oddziału rehabilitacji medycznej i gabinetów stomatologicznych.
Na przestrzeni wielu lat skrupulatnie dobieraliśmy doświadczoną kadrę medyczną,
która gwarantuje pacjentom bezpieczeń-

Wieloletnia owocna współpraca z największymi w branży dystrybutorami sprzętu
medycznego takich marek jak Hitachi-Aloka,
Pentax czy Siemens pozwala nam na wprowadzanie do naszych pracowni i na blok
operacyjny najnowszych osiągnięć z zakresu
technologii medycznych.
W trosce o zdrowie i dobro pacjenta, stawiamy szczególny nacisk na dokładną, szcze-

• densytometryczna

stwo i skuteczność leczenia. Współpracują

gółową a zarazem bezpieczną i nie niosącą

• ultrasonograficzna

z nami profesorowie, docenci, doktorzy

ryzyka diagnostykę. Dlatego też nasza pra-

• endoskopowa

oraz adiunkci uniwersytetów medycznych.

cownia USG pracuje obecnie na nowoczes-

Laboratorium

Nasi lekarze stale pogłębiają swoją wie-

nych aparatach HITACHI HI VISION Ascendus

Stomatologia

dzę poprzez udział w szkoleniach, kursach

i Aloka SSD ProSound F75.

Rehabilitacja

i kongresach medycznych organizowanych

Poradnia Medycyny Pracy

w kraju i za granicą.

Apteki
Optyk
Instytut Zdrowia i Urody „Yasumi”

Mając na uwadze wygodę pacjenta w tym
roku oddaliśmy do użytku kolejne 800 m2

Naszym atutem jest wielospecjalistyczny

powierzchni, co zdecydowanie wypływa

szpital, wyposażony w dwie nowoczesne

na komfort obsługi, a tym samym samopo-

sale operacyjne. Stawiając na małoinwazyj-

czucie pacjenta. Do nowych, większych po-

ne techniki operacyjne, oddajemy w ręce

mieszczeń zostały przeniesione gabinety:

naszych specjalistów najnowocześniejszy,

okulistyczny, ginekologiczny, kardiologiczny

wysokiej klasy sprzęt. Niedawno zakupiony

i ortopedyczny.
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Oddział szpitalny powiększył się o kolejne
sale chorych, w tym dwie komfortowe jednoosobowe, a także w nowocześnie wyposażony gabinet zabiegowy, gdzie przeprowadza
się m. in.: zabiegi endoskopowe z zakresu
gastroenterologii, urologii i ginekologii.

pierwszym miejscem w konkursie na wybór
najlepszej przychodni w regionie. Potwierdzeniem uznania w oczach pacjentów są
również statuetki Eskulapa, przyznawane naszym lekarzom w organizowanym corocznie
plebiscycie na najlepszego lekarza.

W nowym skrzydle znalazło się też miejsce
na kilka przestronnych gabinetów Instytutu
Zdrowia i Urody „Yasumi”, gdzie oprócz pełnej oferty zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych na ciało, dłonie i twarz, można
oddać się w ręce wykfalifikowanych masażystów, wykonujących zabiegi zarówno relaksacyjne, jak i będące elementem rehabilitacji.
Nasze klientki chętnie korzystają z zabiegów
wykonywanych przy użyciu lasera IPL, ultradźwięków i kawitacji. W ramach naszego
Instytutu funkcjonuje także gabinet medycyny estetycznej, w którym wyspecjalizowany
w tej dziedzinie lekarz wykonuje peelingi
chemiczne oraz zabiegi przy użyciu botoksu,
kwasu hialuronowego i wiele innych.

Najwyższą jakość świadczonych usług potwierdzają również uzyskane certyfikaty ISO
9001:2008 i ISO 14001:2004. Staramy się również sprostać wymaganiom stawianym przez
Centrum Monitorowania Jakości i w najbliższym czasie chcemy ubiegać się o akredytację tegoż podmiotu.

Leszczyńskie Centrum Medyczne „Ventriculus” jest nowoczesną placówką, dla której
priorytetem jest ciągły rozwój w kolejnych
dziedzinach związanych z medycyną oraz
stałe podwyższanie standardów świadczonych usług. Te starania były wielokrotnie
doceniane i nagradzane, dzięki czemu firma
może poszczycić się posiadaniem kilku prestiżowych nagród, w tym zajęciem I miejsca
w konkursie Perły Medycyny w dziedzinie
poradnie specjalistyczne oraz wyjątkowo
dla nas cennym, bo przyznawanym przez
pacjentów i czytelników „Mojej przychodni”,

Katalog |

Wieloletnie doświadczenie oraz stałe
dążenie do poszerzania wachlarza
oferowanych usług, pozwoliło nam
stworzyć miejsce, w którym możemy
kompleksowo zatroszczyć się o zdrowie
naszych pacjentów.
Umożliwiamy dostęp zarówno do
podstawowych świadczeń, takich jak
porady lekarzy medycyny rodzinnej,
poprzez świadczenia specjalistyczne
z zakresu wielu specjalizacji,
po hospitalizację planową oraz
rehabilitację.
Ogromnym atutem naszej działalności
jest bogate zaplecze diagnostyczne,
na które składają się doskonale
wyposażone pracownie diagnostyki
obrazowej oraz nowoczesne
laboratorium.
Na miejscu pacjenci mogą także
zrealizować recepty w naszych
aptekach, dobrać okulary w salonie
optycznym, umówić się na wizytę
u stomatologa, a na koniec wreszcie
skorzystać z usług gabinetów
kosmetycznych.
Nadrzędnym celem Leszczyńskiego
Centrum Medycznego Ventriculus
Sp. z o.o. jest świadczenie usług
medycznych zgodnie z aktualnym
stanem wiedzy medycznej w taki
sposób, aby zapewnić pacjentowi
rzetelną opiekę, poczucie
bezpieczeństwa i życzliwość.

Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o.

Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o.

• ortopedyczna dla dzieci i dorosłych
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Med-Gastr Hospital
ul. Mokra 4, 91-034 Łódź

MED-GASTR HOSPITAL Sp. z o. o.

Tel: 42 256 22 23
email: sekretariat@medgastr.pl
www.medgastr.pl

Oddział chirurgii ogólnej,
onkologicznej i plastycznej
• Pododdział chirurgii dziennej
gastroenterologicznej i proktologicznej
• Pododdział chirurgii dziennej
laryngologicznej
• Pododdział chirurgii dziennej układu
moczowego
• Pododdział chirurgii dziennej
ortopedycznej i neurochirurgii
• Blok operacyjny ze sterylizator nią –
dział anestezjologii i intensywnego
nadzoru i terapii

Poradnie ambulatoryjne:
Med-Gastr Hospital to wysokiej klasy, specja-

• Poradnia chirurgii onkologicznej
i rekonstrukcyjnej

listyczny szpital w centrum Łodzi. Spośród

• Poradnia kardiologiczna

podejście do Pacjenta oraz zapewnienie bez-

• Poradnia proktologiczna

pieczeństwa na każdym etapie leczenia.

• Poradnia chirurgii ortopedycznej
i neurochirurgicznej

Dysponujemy kadrą lekarzy, pielęgniarek,

cjenta, bez konieczności otwierania powłok.

fizjoterapeutów, którzy codziennie leczą

Pozwala to na przeprowadzanie operacji

• Poradnia chirurgii układu moczowego

i ratują życie Pacjentów. Dzięki placówce

w szybki sposób, minimalizujący ingerencję

• Poradnia onkologiczna

laboratoryjnej na terenie szpitala wyniki

i stres operacyjny.

• Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
i dorosłych

otrzymujemy nawet w ciągu godziny, a no-

Korzyści dla Pacjenta z zastosowania metody

woczesny sprzęt pozwala nam na szerszą,

laparoskopowej to m.in.:

niż w innych miejscach, ofertę realizowanych

• zmniejszony ból pooperacyjny

badań. Każdy zatrudniony u nas chirurg to

• zmniejszone ryzyko zakażenia

wszechstronny specjalista z ogromną wiedzą

• zmniejszona utrata krwi

i bogatym doświadczeniem. Dzięki temu mo-

• Gabinet USG

• krótszy czas pobytu pacjenta w szpitalu po-

żemy w bezpieczny sposób przeprowadzić

zwala na przeprowadzenie wielu zabiegów

• Pracownia endoskopii diagnostycznozabiegowej z RTG

większość skomplikowanych operacji. Nowoczesną technologię wykorzystujemy zarówno

• szybki powrót do zdrowia i codziennych zajęć

• Pracownia kardiologiczna (EKG, Holter,
próba wysiłkowa, echo serca)

w diagnostyce, jak i zaawansowanych małoin-

• mniejsze blizny pooperacyjne

wazyjnych metodach zabiegowych, wykony-

Do najczęściej wykonywanych zabiegów należą:

• Poradnia gastrologiczna dla dzieci
i dorosłych

MED -GASTR HOSPITAL Sp. z o. o.

• Poradnia chirurgii endokrynologicznej
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innych placówek wyróżnia nas indywidualne

wanych endoskopowo, laparoskopowo, przy
użyciu mikroskopu neurochirurgicznego
Naszym pacjentom zapewniamy komfortowe warunki pobytu w trakcie całego procesu

NASZE USŁUGI:
Chirurgia małoinwazyjna (laparoskopowa)
to nowoczesny sposób przeprowadzania
operacji i zabiegów, polegający na zastosowaniu transmisji obrazu z wnętrza ciała pa-

w warunkach chirurgii jednego dnia

• Operacja usunięcia pęcherzyka żółciowego
(laparoskopowo i metodą klasyczną)
• Operacja przepukliny pachwinowej, udowej, brzusznej

leczenia. Do ich dyspozycji oddajemy kom-

• Operacja usunięcia tarczycy

fortowo wyposażone sale jedno i dwuoso-

• Operacja żylaków podudzi i odbytu

bowe, z łazienkami, klimatyzacją, systemem

• Diwulsja zwieracza odbytu

przywoływania pielęgniarki, w pełni zau-

• Operacja przetoki okołoodbytniczej

tomatyzowanymi łóżkami zaopatrzonymi

• Wycięcie torbieli włosowej

w materace przeciwodleżynowe, telewizo-

• Wycięcie polipa kanału odbytu

rem LCD. Każde łóżko Pacjenta wyposażone

• Diagnostyczne pobranie węzła chłonnego

jest w kardiomonitor, źródło tlenu, powietrza

W ramach pododdziału chirurgii plastycznej,

i próżni (możliwość wzmożonego nadzoru

rekonstrukcyjnej i estetycznej do najczęściej

pielęgniarskiego).

wykonywanych procedur zabiegowych należą:
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•
•
•
•
•
•

chirurgia małżowin usznych,
chirurgia powiek,
chirurgia nosa,
chirurgia piersi,
chirurgia brzucha,
chirurgia skóry.

W ramach pododdziału neurochirurgii do
najczęściej wykonywanych procedur zabiegowych należą operacje kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego:
• kręgosłup szyjny: operacje dysków, cz.
przepuklina jądra miażdżystego metodą
CLOWARDA, stabilizacja płytką, śrubami po
złamaniach i innych urazach
• kręgosłup piersiowy: COSTOTRANSWESECTOMIA przy dyskopatiach, guzy odcinka
piersiowego,
• kręgosłup lędźwiowy: dyski MICRODISCECTOMIA (metoda z małym nacięciem skóry
ok. 1.5 do 2.5 cm), stabilizacja po złamaniach, guzach, ześlizgu, DIAM w bólach kręgosłupa.
Operacje wykonywane są w mikroskopie
operacyjnym neurochirurgicznym, co daje
możliwość powiększania pola operacyjnego
i minimalizuje ilość powikłań, nie wydłużając
czasu operacji. Dzięki wykorzystaniu mikroskopu operacje mają charakter mało inwazyjnych zabiegów kręgosłupa.
Pracownia endoskopowa diagnostyczno-zabiegowa oferuje Pacjentom:
• gastroskopię bezstresową – jedyny w regionie gastroskop o średnicy 4,9 mm,
• gastroskopię wysokiej rozdzielczości (HD)
i gastroskopię NBI,
• gastroskopię i kolonoskopię diagnostyczną
z biopsją,
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• gastroskopię i kolonospkopię z zabiegiem
polipektomii prostej i złożonej,
• bronchoskopię,
• rektoskopię,
• rektosigmoskopię,
• ECPW (zabiegi na drogach żółciowych: usuwania kamienii, protezowania i rozszerzania dróg żółciowych).
W ramach szpitala oferujemy Pacjentom
usługę CENTRUM SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI BÓLU BRZUCHA. Oferta ta skierowana
jest do Pacjentów, którzy w krótkim czasie
oczekują najszerszej diagnostyki dolegliwości jamy brzusznej. W ramach pakietu Pacjent
ma wykonywane:
•
•
•
•
•
•

Usg jamy brzusznej,
Gastroskopię i kolonoskopię w znieczuleniu,
Polipektomię prostą,
Szeroki zakres badań laboratoryjnych,
Jednodniowy pobyt na oddziale szpitalnym,
Szeroki zakres badań laboratoryjnych m.in.
markery nowotworowe przewodu pokarmowego,
• Dwukrotną konsultację u lekarza gastrologa.
Naszym Pacjentom oferujemy również innowacyjnej metody walki z otyłością przy
wykorzystaniu balonu dożołądkowego (Orbera). Metoda jest w 100% bezpieczna i bezbolesna, a co najważniejsze efektywna.
Zalety Orbera ™:
• udowodniona większa skuteczność redukowania masy ciała w porównaniu ze stosowaniem samej diety,
• prosty, niechirurgiczny zabieg,
• nie wymaga długotrwałej terapii lekowej,
• pomaga przyswoić zmiany w nawykach żywieniowych i trybie życia.

Med-Gastr Hospital to:
• Nowoczesna placówka medyczna –
przyjazna Pacjentowi,
• Najnowocześniejszy sprzęt (jedyny
w Łodzi cienki video-gastroskop oraz
gastroskopia wysokiej rozdzielczości
i NBI),
• Wysoko wykwalifikowana kadra
medyczna,
• Komfortowe i klimatyzowane pokoje,
• Nowo wybudowany budynek szpitala
– oddany do użytku w 2011 roku,
• Budynek bez barier Szpital
dostosowany dla Pacjentów
niepełnosprawnych,
• Parking dla Pacjentów.
• Wspieramy innowacyjność
prowadząc liczne badania kliniczne:
wrzodziejącego jelita grubego,
choroby Leśniowskiego-Crohna,
astmy, POCHP.
• Realizujemy programy profilaktyczne
choroby nowotworowej jelita
grubego oraz układu krążenia
(programy finansowane ze środków
Ministerstwa Zdrowia oraz Urzędu
Marszałkowskiego).
• Nasz szpital realizuje projekty
dofinansowane w ramach UE oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dbamy o ochronę środowiska,
wykorzystując w codziennym
funkcjonowaniu szpitala ogrzewanie
biopaliwem oraz wspomagane
energią słoneczną.
• Posiadamy systemy zarządzania
jakością ISO:9001 oraz ISO: 14001
• Przygotowujemy się do wdrożenia
Certyfikatu CMJ.
www.medgastr.pl

MED -GASTR HOSPITAL Sp. z o. o.

• Poradnia chirurgii ogólnej i plastycznej
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„MEDINET” Sp. z o.o.
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca „MEDINET”

Dolnośląskie Centrum
Chorób Serca "MEDINET",
Szpital Kardiochirurgiczny Wrocław
ul. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław

Dolnośląskie Centrum
Chorób Serca „MEDINET"
- Filia w Nowej Soli
ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól

Dolnośląskie Centrum
Diagnostyki i Terapii
Kardiologicznej
ul. Piotra Skargi 19
50-080 Wrocław

Rejestracja: (071) 32-09-417,
(071) 32-09-416
Izba przyjęć (071) 32-09-418
Sekretariat: (71) 32-09-450
Faks: (071) 32-09-400

Rejestracja/ Sekretariat medyczny:
(068) 38-82-191
Faks: (068) 38-82-191

Rejestracja: (071) 780-85-85,
(071) 780-85-67
Faks: (071) 780-85-57

e-mail: nowasol@medinet.pl

e-mail: rejestracja.nowa@medinet.pl

e-mail: biuro@medinet.pl

Szpital Kardiochirurgiczny:
Wrocław, ul. Kamieńskiego 73 a
Tel. (71) 32 09 416 lub 71 32 09 417
Oddział Kardiochirurgii Dorosłych
i Dzieci, Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny,
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
Szpital Kardiochirurgiczny:
Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7
Tel. (68) 388 21 91
Oddział Kardiochirurgii, Oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Blok Operacyjny
Świadczy usługi szpitalne w zakresie:
• kardiochirurgii dorosłych i dzieci
wykonując:

• korekcji nabytych i wrodzonych wad
serca;
• operacji tętniaków aorty;
• operacji zastawek;
• małoinwazyjnych operacji dorosłych
i dzieci,
• wczesnej rehabilitacji kardiologicznej
• gimnastyka rehabilitacyjna
• relaks,
• trening rowerowy,
• lampa Bioptron,
• masaż,
• inhalacje.
oraz poradnictwo w zakresie:
• kardiochirurgii
• kardiologii dziecięcej
• wad serca
Przychodnia Dolnośląskie Centrum
Diagnostyki i Terapii Kardiologicznej
we Wrocławiu przy ul. Piotra Skargi 19
Tel. (71) 780 85 85 lub (71) 780 85 67
Świadczy usługi zdrowotne w zakresie:
• kardiologii dorosłych
• kardiologii dziecięcej
• diabetologii
• angiologii (chorób naczyń)
• endokrynologii

MEDINET

• badań diagnostycznych:
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• USG serca;
• EKG;
• testów wysiłkowych na bieżni;
• Holtera EKG;
• Holtera ciśnienia tętniczego
• spirometrii.

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca "MEDINET"
rozpoczęło działalność w styczniu 2002 r. jako
pierwszy w Polsce niepubliczny szpital o profilu kardiochirurgicznym. Jako jedyny ośrodek
kardiochirurgiczny na Dolnym Śląsku wykonujemy operacje u dzieci. Świadczymy usługi także w zakresie rehabilitacji kardiologicznej oraz
wykonujemy badania diagnostyczne. Dolnośląskie Centrum Chorób Serca MEDINET wykonuje
przede wszystkim:
• operacje wad wrodzonych serca i dużych naczyń u noworodków (najmniejszy operowany
noworodek ważył 450 g),
• operacje wad serca u dzieci,
• operacje wad serca u dorosłych,
• operacje wad nabytych w tym:
o plastyka zastawek serca,
o wszczepianie sztucznych zastawek serca,
o operacje tętniaków aorty,
o operacje tętniaków pozawałowych,
• operacje naczyń wieńcowych:
o w krążeniu pozaustrojowym,
o na bijącym sercu,
• operacje złożone np: by-pass'y wraz z zastawkami,
• zabiegi wielodyscyplinarne np.: by-pass'y
i udrożnienie tętnic szyjnych, nefrektomia
i usuwanie guza z serca itp.
Rocznie wykonujemy około 1800 zabiegów kardiochirurgicznych w tym około 150 dla dzieci.
Wszelkie udzielane przez nas świadczenia zdrowotne udzielane są w oparciu o zawarty kontrakt z NFZ.
Od 2002 r. MEDINET rozwijał bazę medyczną.
Obecnie w naszej strukturze istnieją następujące jednostki:
• Szpital Kardiochirurgiczny we Wrocławiu, ul.
Kamieńskiego 73 a
• Od 2006 r. Filia Szpitala Kardiochirurgicznego
w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7
• Od 2007 r. Poradnie Specjalistyczne we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Diagnostyki i Terapii Kardiologicznejul. Piotra Skargi 19.

MEDINET współpracuje w zakresie działalności
naukowej i klinicznej z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Należą do nich m.in:
•
•
•
•
•
•
•

Uniwersytet w Mediolanie
Uniwersytet w Lionie
Uniwersytet w Uppsali
Klinika Kardiochirurgii we Lwowie
Klinika Kardiochirurgii w Dreźnie
Klinika Chirurgii Serca w Duisburgu
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
• Klinika Kardiochirurgii AM w Poznaniu
• Klinika Chirurgii Serca AM we Wrocławiu
Na przełomie 2006/2007 MEDINET rozpoczął
współpracę z Clinique Des Oasis w Algierii
(Ghardiaia)w zakresie operacji kardiochirurgicznych i rehabilitacji kardiologicznej. Zarówno
kadra lekarska, pielęgniarska jak i zespół perfuzjonistów w dalekich zakątkach Afryki przyczyniali się do poprawy zdrowia i ratowania życia
algierskich pacjentów. Zdobyte w Clinique des
Oasis doświadczenia pozytywnie wpłynęły na
rozwój kadry Medycznej MEDINETU.
Pacjentom oddziałów kardiochirurgii oferujemy:
• wysokiej klasy specjalistów i doświadczoną
kadrę medyczną,
• całodzienną opiekę kardiologiczną,
• całodobową, monitorowaną telemetrycznie
kontrolę parametrów hemodynamicznych pacjenta,
• rehabilitację przyłóżkową pacjenta.

•
•
•
•
•
•
•

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej,
Ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
Przetrwały przewód tętniczy,
Wspólny kanał przedsionkowo komorowy,
Koarktacja aorty,
Tetralogia Fallota,
Inne wady wrodzone u dzieci.

W trosce o dobro naszych małych pacjentów
oraz komfort ich pobytu w MEDINECIE zapewniamy bezpłatny nocleg dla opiekuna dziecka.
Oddział Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej
jako pierwszy w Polsce kontynuuje proces leczenia już w pierwszej dobie po zabiegu oraz po
zakończonym pobycie na oddziale kardiochirurgii. Rehabilitacja we wczesnym okresie pooperacyjnym zapobiega powstawaniu niekorzystnych
powikłań szczególnie ze strony układu oddechowego oraz prowadzi do pełnego usprawnienia chorego. Pobyt na oddziale trwa 21 dni.
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej udziela
świadczeń zdrowotnych w następujących formach:
• gimnastyka rehabilitacyjna:
o poranna i oddechowa,
o ćwiczenia grupowe i indywidualne,
• nebulizacje,
• trening relaksacyjny, rowerowy, stacyjny,
• lampa bioptron,
• masaż,
• inhalacje,
• zajęcia edukacyjne.

Nasi pacjenci otrzymują wyczerpującą i zrozumiałą informację na temat przebiegu procesu
leczenia.. Oddział zapewnia pacjentom poszanowanie intymności dlatego też pobyt odbywa
się w salach 1 i 2 osobowych. Wszystkie sale
chorych wyposażone są w łazienkę oraz TV.

Zajęcia rehabilitacyjne dobierane są indywidualnie wg ściśle określonych możliwości pacjenta
i wg zleceń lekarza prowadzącego. Jest to czas
systematycznego treningu dla uzyskania poprawy wydolności krążenia oraz ogólnej sprawności psychofizycznej. Kwalifikacją do treningu
jest test wysiłkowy przeprowadzony na bieżni
ruchomej lub rowerze treningowym.

Naszym małym pacjentom Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej we Wrocławiu jako jedyny
szpital na Dolnym Śląsku oferuje operacje wrodzonych i nabytych wad serca techniką konwencjonalną i małoinwazyjną m. in:

W czasie pobytu pacjent ma zapewnioną stałą
opiekę lekarzy kardiologów i kardiochirurgów
oraz pielęgniarek i rehabilitantów. Oddział dysponuje 33 łóżkami rozlokowanymi w salach 1 i 2
osobowych. Wszystkie sale wyposażone są w ła-
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zienkę oraz TV.

Nasze atuty to:

Oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii
prowadzą intensywną opiekę pooperacyjną
pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych
oraz zajmują się kompleksowym leczeniem
ewentualnych powikłań pooperacyjnych. Oddział dysponuje sprzętem do wspomagania i/
lub zastępowania funkcji wielu narządów leczonych pacjentów. Nowoczesny sprzęt monitorujący i terapeutyczny zapewnia najwyższy
poziom bezpieczeństwa chorych w okresie
pooperacyjnym. Pacjenci Oddziałów mają
zapewnioną najlepszą opiekę pooperacyjną
sprawowaną przez wykwalifikowany personel
medyczny: lekarzy anestezjologów oraz pielęgniarki anestezjologiczne i pooperacyjne.

• poczucie bezpieczeństwa pacjenta,
które jest naszym priorytetem,

Na Bloku Operacyjnym wykonywane są zabiegi
konwencjonalne i małoinwazyjne, w krążeniu
pozaustrojowym i bez krążenia a w najbliższym
czasie planowane jest wprowadzenie zabiegów
hybrydowych. Wraz z zespołem kardiochirurgów współpracuje zespół perfuzjonistów prowadzących krążenie pozaustrojowe.

• wysoko wykwalifikowany, przyjazny
i zorientowany na potrzeby pacjenta
personel,
• nowoczesne sale chorych
wyposażone w węzły sanitarne,
• nowoczesne zaplecze zabiegowe,
• nowoczesne zaplecze terapeutyczne
i diagnostyczne,
• komfortowe warunki,
• podpisana umowa z NFZ,
• promocyjne ceny dla pacjentów
prywatnych

Misja szpitala!
„Zdrowe serce drogą do lepszego
życia”

Dolnośląskie Centrum Diagnostyki i Terapii Kardiologicznej MEDINET, mieści się we Wrocławiu
przy ul. Piotra Skargi 19 jest nowoczesną, dysponującą bogatym zapleczem diagnostycznym
placówką, świadczącą ambulatoryjną opiekę
specjalistyczną. Przychodnia świadczy usługi
medyczne w zakresie:
• poradni kardiologicznej z pełną diagnostyką
nieinwazyjną,
• poradni diabetologicznej,
• poradni pulmonologicznej,
• USG serca, EKG spoczynkowego, EKG wysiłkowego, Holtera ciśnieniowego,
• badań laboratoryjnych (punkt pobrań).
W 2014 r. „MEDINET” pozytywnie przeszedł
wizytację akredytacyjną i zdobył Akredytację
Ministra Zdrowia.
W Rankingu Rzeczpospolitej 2014 „ Bezpieczny
Szpital „otrzymał” II miejsce w Polsce, wśród
szpitali zabiegowych monospecjalistycznych.

MEDINET

• pomostowania naczyń wieńcowych
– by – pass;
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MedPolonia Sp. z o.o.

Prywatny Szpital i Przychodnie Specjalistyczne

MedPolonia Sp. z o.o.
Obornicka 262, 60-693 Poznań

MedPolonia
Starołęcka 42, 61-361 Poznań

Call Center 61/66 43 300

Tel. 61/ 22 75 810 Call Center 61/66 43 300

recepcja@medpolonia.pl

recepcja.starolecka@medpolonia.pl

ZABIEGI OPERACYJNE
I HOSPITALIZACJA:
• Chirurgia ogólna (NFZ)
• Chirurgia naczyniowa
• Chirurgia plastyczna
• Ginekologia (NFZ)
• Laryngologia
• Neurochirurgia
• Urologia (NFZ)
• Okulistyka (NFZ)
• Ortopedia (NFZ)

DIAGNOSTYKA
• Audiometria
• Badania prenatalne
• ECHO serca, Holter EKG i RR
MedPolonia to nowoczesne placówki me-

jest rehabilitacja wszystkich hospitalizowa-

• Laboratorium diagnostyczne

dyczne: przychodnie oraz jeden z najwięk-

nych Pacjentów bez względu na rodzaj wy-

• Rezonans Magnetyczny

szych szpitali prywatnych w Wielkopolsce.

konywanego zabiegu.

• RTG

Wszystkim Pacjentom gwarantujemy wy-

• Spirometria

soki poziom leczenia, profesjonalną opiekę,

• Testy alergologiczne

nowoczesny sprzęt medyczny oraz bezpie-

• Uroflometria

czeństwo i komfort pobytu podczas hospi-

• USG

talizacji.

• Badania Kliniczne

Działalność MedPolonia opiera się na kom-

ZAPLECZE:

pleksowym podejściu do Pacjentów. Ich ros-

• Dwie klimatyzowane sale operacyjne
• Pięć gabinetów zabiegowych
• Pracownia psychotechniczna
• 19 łóżkowy Oddział – pokoje
1 i 2 osobowe (możliwość pobytu
rodziców z dzieckiem)
• Konsultacje lekarskie z ponad
30 specjalizacji

MedPolonia

• NFZ – świadczenia medyczne
w ramach hospitalizacji planowanej
i Poradni Chirurgii Ogólnej (konsultacje
+ zabiegi ambulatoryjne)

nąca ilość oraz wyróżnienie - tytuł Szpitala
Godnego Polecenia, są tego najlepszym po-

• Alergolog

• Nefrolog dziecięcy

• Anestezjolog

• Neurochirurg

Przychodnie MedPolonia

• Badania laboratoryjne

• Neurolog

MedPolonia to również przychodnie lekar-

• Badania prenatalne

• Neurolog dziecięcy

skie w Poznaniu. Obsługujemy Pacjentów

• Chirurg dziecięcy

• Okulista

• Chirurg naczyniowy

• Okulista dziecięcy

• Chirurg ogólny

• Onkolog (kliniczny)

• Chirurg onkolog

• Ortopeda

• Chirurg plastyczny

• Ortopeda dziecięcy

• Chirurg proktolog

• Pediatra

prywatnych oraz posiadających ubezpieczenia zdrowotne w Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

Oferujemy Państwu no-

wocześnie wyposażone gabinety lekarskie,
gabinety zabiegowe, punkty pobrań, pracownię EKG i USG, endoskopową diagnosty-

twierdzeniem. Ponadto MedPolonia po raz

kę przewodu pokarmowego, laboratorium

kolejny pozytywnie przeszła audyt recerty-

analityczne, RTG i Rezonans Magnetyczny

• Choroby zakaźne

• Pulmonolog

fikujący i otrzymała przedłużenie Certyfikatu

oraz pełen zakres usług ambulatoryjnych

ISO 9001:2008.

• Dermatolog

• Psycholog

i pielęgniarskich. Nasz zespół blisko 100 le-

• Diabetolog

• Reumatolog

również Pacjentów zagranicznych. Dzięki

• Diagnostyka USG

• Urolog

W szpitalu MedPolonia zabiegi operacyjne

swojemu doświadczeniu oraz dostępnym

• Endokrynolog

• Usługi pielęgniarskie

wykonywane są na 2 salach operacyjnych,

narzędziom mają możliwość wykonania na
miejscu pełnej diagnostyki.

• Endokrynolog dziecięcy

wyposażonych w nawiew laminarny, wysokiej klasy sprzęt i zgodnie z najwyższymi nor-

Wykwalifikowany

mami jakości.

prowadzi pełną rehabilitację ortopedyczną,

Rocznie w MedPolonii przeprowadzanych

pourazową, neurochirurgiczną oraz neu-

jest około 2 200 operacji. Pacjenci mogą

rologiczną dorosłych i dzieci. Wykonujemy

• Ginekolog onkologiczny

mieć wykonaną operację w trybie komercyj-

konsultacje lekarzy medycyny pracy wraz

• Internista

Szpital MedPolonia

nym lub w ramach refundacji z NFZ.
Oferujemy 19 miejsc w 13 komfortowych jedno- i dwuosobowych pokojach, wyposażonych w niezależne łazienki. Wszystkie pokoje
posiadają łącze internetowe i telewizor. Istnieje możliwość pobytu rodziców z dziećmi.
W standardzie naszych procedur szpitalnych
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Dostępne specjalizacje:

karzy specjalistów i pielęgniarek obsługuje

zespół

z wydaniem orzeczenia, wpisem do książeczek sanitarno-epidemiologicznych, konsul-

• Gastroenterolog
• Ginekolog

• Kardiolog

tacje lekarzy specjalistów w zależności od

• Kardiolog dziecięcy

stanowisk pracy. Pacjentom w każdym wieku

• Laryngolog

oferujemy Programy Opieki Zdrowotnej oraz

• Logopeda

Pakiety Profilaktyczne. Dają one możliwość
szybkiego dostępu do lekarzy oraz diagnostyki bez skierowań.
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• Medycyna Pracy

• Posiadamy najnowszy sprzęt
ultrasonograficzny w tym USG
Voluson E6 do badań prenatalnych
i USG Philips HD 15 do badań
narządów ruchu
• Zapewniamy pełną diagnostykę
górnego i dolnego odcinka
przewodu pokarmowego w trybie
ambulatoryjnym lub podczas
hospitalizacji
• Wykonujemy badania diagnostyczne
– ponad 900 usług
• W 7 rocznicę powstania Szpitala
i Przychodni MedPolonia, 30 maja
2015, otworzyliśmy nową placówkę
na ul. Starołęckiej 42 w Poznaniu.

• Flebolog
fizjoterapeutów

• Wykonujemy operacje
nowoczesnymi i małoinwazyjnymi
metodami np. przez skórną laserową
dekompresję dysku, usuwanie
żylaków metodą Venefit

Szlachetne zdrowie…
www.medpolonia.pl

MedPolonia

• EKG spoczynkowe i wysiłkowe

• Nefrolog
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Nowoczesne Centrum Medyczne „OKOKLINIK”
Spółka z o.o., Spółka Komandytowa

Nowoczesne Centrum Medyczne „OKOKLINIK” Spółka z o.o., Spółka Komandytowa
Siedziba Firmy: ul. Orlich Gniazd 8/13, 01-493 Warszawa, tel. 605-039-030
CHRZANÓW, ul. Topolowa 16, tel. 32 623 83 44
KRAPKOWICE, ul. Osiedle XXX-lecia 21, tel. 607 711 164
GRÓJEC, ul. Piotra Skargi 10, tel. 655 233 042
NOWA SÓL, ul. Witosa 18, tel. 696 089 100
LUBLIN, ul. Kazimierz Jaczewski 2, tel. 81 524 50 50
OPOLE, ul. Poświatowskiej 3/5, tel. 517 491 452
LUBLIN, ul. Leonarda 12, tel. 81 524 50 50
PIŃCZÓW, ul. Armii Krajowej 22, tel. 41 343 15 46
KIELCE, ul. Zagórska 20/26, tel. 41 343 15 46
WARSZAWA, ul. Władysława Jagiełły 2/5, tel. 22 620 15 61, ul. Orlich Gniazd 8 lok. 13, tel 605 039 030

• Podmiot leczniczy prowadzi
działalność w oparciu o kontrakt z NFZ,
jak i usługi komercyjne w rodzaju:
• lecznictwo szpitalne – chirurgia
jednego dnia, okulistyka,
w szczególności zabiegi usunięcia
zaćmy wraz ze wszczepem sztucznej
soczewki, zabiegi witrektomii, zabiegi
p-jaskrowe, iniekcje doszklistkowe,
zabiegi plastyczne, chirurgia
refrakcyjna

Nowoczesne Centrum Medyczne „OKOKLINIK”

• badania okulistyczne dla potrzeb
medycyny pracy
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• Nowoczesne Centrum Medyczne
Okoklinik świadczy badania na
nowoczesnej, nieinwazyjnej aparaturze
specjalistycznej takiej jak: HRT, OCT,
USG, GDX, AF, IOL Master

Spółka powstała w 2008 roku, jako NZOZ,
specjalizując się w zakresie mikrochirurgii
okulistycznej oraz w badaniach i diagnostyce ambulatoryjnej. Od sierpnia 2014
roku na skutek reorganizacji została przekształcona w Nowoczesne Centrum Medyczne Okoklinik Spółka z o.o., Spółka Komandytowa. Jest to najstarsza sieć klinik
okulistycznych w Polsce.
Pierwszym ośrodkiem był oddział w Chrzanowie, w kolejnych latach powstały następne w Pińczowie, Kielcach, Krapkowicach oraz Lublinie. W Spółce corocznie
przeprowadza się liczne zabiegi operacji
zaćmy oraz witrektomii. Wszystkie ośrodki
posiadają od wielu lat umowy z NFZ.

Świadczymy również usługi komercyjne
zarówno z zakresu lecznictwa szpitalnego, jak i ambulatoryjnego. Rokrocznie
zwiększa się ilość pacjentów leczących
się w naszych ośrodkach. Zorganizowanie,
utrzymanie i prowadzenie z korzyścią dla
pacjentów takiej sieci jest świadectwem
ogromnego doświadczenia medycznego
i menadżerskiego. Okoklinik zatrudnia
grono wysoko wykwalifikowanych okulistów i operatorów z wieloletnim doświadczeniem klinicznym.
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Właścicielem spółki jest dr n. med. Michał
Kamiński, operator – okulista specjalizujący się w zabiegach operacji zaćmy i witrektomii, laseroterapii, schorzeń tylnego
odcinka oka, były pracownik Kliniki Okulistycznej CMKP, SPSK im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie, posiadający również tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowie
publiczne. Dr Michał Kamiński posiada
wieloletnie doświadczenie menadżerskie,
jest magistrem ekonomii, absolwentem
SGH w Warszawie oraz Podyplomowego
Studium Samorządu Powiatowego i Rozwoju Regionalnego UW w Warszawie.
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Nowoczesne Centrum Medyczne Okoklinik, oprócz bogatej gamy nowoczesnych
urządzeń okulistycznych, posiada również
olbrzymie zaplecze lokalowe, techniczne
i informatyczne. Okoklinik wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością w zakresie świadczeń okulistycznych.

Nowoczesne Centrum Medyczne „OKOKLINIK”

• ambulatoryjna opieka specjalistyczna
leczenia i diagnostyka chorób oczu:
zaćmy, jaskry, zeza, chorób siatkówki,
zwyrodnienie plamki żółtej (AMD),
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital
im. dr nauk medycznych R. Śmigielskiego sp. z o.o.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital
im. dr nauk medycznych R. Śmigielskiego sp. z o.o.
ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna
tel. 95 717-00-39 w.55
sekretariat.skwierzyna@nowyszpital.pl
www.nowyszpital.pl

Leczenie szpitalne
• Chirurgia ogólna
• Oddział chorób wewnętrznych
i geriatrii
• Ginekologia, położnictwo
i neonatologii

Prowadzimy poradnie
specjalistyczne w zakresie
• Chirurgii ogólnej
• Chirurgii urazowo-ortopedycznej
• Chorób płuc
• Chorób płuc dla dzieci
• Gastroenterologii
• Geriatrii
• Ginekologii i położnictwa

Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie sp. z o.o.

• Kardiologii
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• Logopedii
• Neurologii

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ją się w klimatyzowanej sali, wyposażonej

mujący swoim zakresem leczenie, pielęg-

Szpital im. dr nauk medycznych R. Śmigiel-

w nowoczesne łóżko porodowe i stanowisko

nację rehabilitację osób niewymagających

skiego sp. z o.o. w Skwierzynie należy do

do resuscytacji noworodka. Porody rodzinne

pobytu w klasycznych oddziałach szpi-

Grupy Nowy Szpital Sp. z o.o., którą tworzy

są bezpłatne. Oddział dysponuje 21 łóżkami

talnych. ZOL zapewnia pacjentom opiekę

• Okulistyki

12 powiązanych ze sobą placówek. Wszyst-

ginekologiczno – położniczymi (15 łóżek gine-

przewlekłą obejmującą pielęgnację, lecze-

• Onkologii

kie Szpitale Grupy Nowy Szpital leczą w ra-

kologicznych i 6 położniczych) i 11 łóżeczkami

nie, pobyt i wyżywienie odpowiednie do ich

• Otolaryngologii

mach kontraktów z Narodowym Funduszem

noworodkowymi, w tym dwoma salami dla

stanu zdrowia.

• Preluksacji

Zdrowia. Rocznie z poradni specjalistycz-

matek z dziećmi po porodzie oraz salą obserwacyjną dla noworodków z 2 stanowiskami.

Celem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

• Psychiatrii

nych szpitala w Skwierzynie korzysta około

• Urologii

10 tys. pacjentów a 3,5 tys. jest hospitalizo-

Oddział Chirurgii ogólnej posiada 19 łóżek.

osób, które przebyły ostrą fazę leczenia

Diagnostyka
• Laboratorium analityczne
• Pracownia USG
• Pracownia RTG
• Pracownia endoskopii

W placówce działa
• Opieka długoterminowa
• Pomoc doraźna
• Ratownictwo medyczne

wanych.

jest objęcie całodobową opieką i leczeniem

Na oddziale wykonuje się wszystkie zabiegi

szpitalnego, mają ukończony proces diag-

Obecnie w ramach umów zawartych z NFZ

z zakresu chirurgii ogólnej metodą trady-

nozowania, leczenia operacyjnego lub in-

placówka zapewnia pacjentom pomoc w za-

cyjną oraz małoinwazyjną metodą laparo-

tensywnego leczenia zachowawczego, nie

kresie: podstawowej opieki zdrowotnej,

skopową przy wykorzystaniu wysokiej klasy

wymagają już dalszej intensywnej hospita-

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecz-

specjalistycznego sprzętu. Zabiegi ortope-

lizacji, jednak ze względu na stan zdrowia

nictwa szpitalnego. Szpital w Skwierzynie

dyczne, takie jak artroskopia i rekonstrukcja

i stopień niepełnosprawności oraz brak

prowadzi również opiekę długoterminową

więzadła są wykonywane przez naszych or-

możliwości samodzielnego funkcjonowania

oraz rehabilitację leczniczą. Placówka wdro-

topedów w ramach Oddziału Chirurgii Ogól-

w środowisku domowym wymagają stałego

żyła System Zarządzania Jakością ISO 9001.

nej. Własne pracownie diagnostyki obrazo-

nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęg-

wej oraz wykonywane na miejscu badania

nacji i rehabilitacji.

Lecznictwo szpitalne

endoskopowe ułatwiają postawienie szyb-

Oddział Ginekologiczno – Położniczo –

kiej diagnozy.

Neonatologiczny świadczy usługi z zakre-

Oddział Internistyczno – Geriatryczny li-

su leczenia zachowawczego, zabiegowego
z ginekologii oraz położnictwa. W szpitalu
wykonuje się operacje ginekologiczne metodą klasyczną czy laparoskopową. Leczenie
może być kontynuowane w przyszpitalnych
poradniach specjalistycznych.

czy 27 łóżek. Oddział prowadzi diagnostykę
i leczenie pacjentów m.in. ze schorzeniami
układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, geriatrii i cukrzycy. Personel medyczny
w znacznym stopniu zabezpiecza potrzeby
diagnostyczne oddziału i szpitala w zakresie

Izba Przyjęć/Nocna oraz
Świąteczna Ambulatoryjna
i Wyjazdowa Opieka Lekarska
i Pielęgniarska
Dział obejmuje opieką medyczną teren należący do okolicznych gmin. W ramach Izby

Dużym zainteresowaniem pacjentów cieszy
się pracownia rehabilitacji. Wykonywane są
w niej zabiegi przy użyciu specjalistycznego
sprzętu - magnetronika, lasera, nowoczesnego aparatu do prądów interferencyjnych,
solluksu i in. Zabiegi te są całkowicie bezpieczne i po uprzednim wywiadzie mogą
być stosowane bez lekarskiego skierowania.
Stosowane w pracowni prądy małej częstotliwości służą do uśmierzania bólu, przy
czym jest to sposób leczenia bez ryzyka,
nieinwazyjny, nieuzależniający i bez efektów
ubocznych. W ramach rehabilitacji prowadzone są również masaże lecznicze i gimnastyka wzmacniająca mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę i koordynację
kręgosłupa.

Szpitale i inne placówki ochrony
zdrowia powinny być miejscami
przyjaznymi i ukierunkowanymi na
potrzeby pacjentów. Nowy Szpital to
nowe spojrzenie na pacjenta, który
jest głównym podmiotem w ochronie
zdrowia.
Chcemy otaczać coraz lepszą opieką
medyczną, coraz większą liczbę
pacjentów. Skupiamy się na potrzebach
zdrowotnych pacjentów i lokalnych
społeczności oraz realizowaniu ich
oczekiwań. Chcemy zmieniać szpitale
na bardziej przyjazne dla pacjentów
angażując w zmiany w personel.
Szpital im. dr nauk medycznych
R. Śmigielskiego w Skwierzynie
sp. z o.o. razem z 12 innymi placówkami
tworzy Grupę Nowy Szpital.
Wszystkie szpitale w Grupie leczą
pacjentów w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego. Celem
GNS jest dostarczanie wysokiej jakości
usług medycznych coraz większej
liczbie pacjentów.
Realizując swój cel Grupa Nowy Szpital:

ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekar-

• dba o coraz wyższą jakość leczenia
i obsługi pacjentów,

ska i pielęgniarska. Swoim terenem otacza

gastroskopii oraz badań zaburzeń rytmu pra-

pleksową opiekę przez cały okres ciąży aż

cy serca.

opieką Podstawowe Opieki Zdrowotne takie

nia, prowadząca bezpłatne zajęcia przygo-

Opieka długoterminowa

w Przytocznej”, „POZ MSWiA” z Zielonej Góry

towujące do porodu. Pacjentki oraz mamy

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL) jest

– pacjenci zamieszkujący teren Skwierzy-

z noworodkami mają do dyspozycji nieduże,

zakładem stacjonarnym udzielającym cało-

ny, „POZ WSPL” z Gorzowa Wlkp. – pacjenci

kolorowe i przytulne sale. Porody odbywa-

dobowych świadczeń zdrowotnych, obej-

zamieszkujący teren Skwierzyny i nie tylko.
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Rehabilitacja

„Więcej i lepiej dla pacjenta“

Przyjęć działają także nocna i świąteczna

Szpital zapewnia przyszłym rodzicom komdo porodu. W Szpitalu działa Szkoła Rodze-

Szpital ma podpisaną umowę z Wojewódzką
Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie
Wlkp. na zabezpieczenie medyczne części
pacjentów w zakresie nocnej i świątecznej
opieki medycznej w POZ.

jak: „POZ Przychodnia”, „POZ Medicus”, „POZ
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• rozwija usługi medyczne mając na
uwadze potrzeby pacjentów,
• dba o relacje z partnerami
samorządowymi i nawiązuje
nowe kontakty z samorządami
zainteresowanymi współpracą.

Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie sp. z o.o.

• Endokrynologii
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Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego Sp. z o.o.
ul. Piastów 3, 66-600 Krosno Odrzańskie

Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego Sp. z o.o.

Tel. 68 383 50 39
sekretariat.krosno@nowyszpital.pl
www.nowyszpital.pl/krosno

Leczenie szpitalne
• Chirurgia ogólna
• Oddział chorób wewnętrznych
• Ginekologia i położnictwo
• Pododdział neonatologiczny
• Pediatria
• Anestezjologia i Intensywna Terapia

Prowadzimy poradnie
specjalistyczne w zakresie
• Chirurgii ogólnej
• Chirugii urazowo-ortopedycznej
• Diabetologii
• Gastroenterologii
• Kardiologii
• Neurologii
• Otolaryngologii

Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego Sp. z o.o.

Diagnostyka
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Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego sp.

Szpital posiada Certyfikat ISO 9001:2008

z o.o. jest częścią Grupy Nowy Szpital Sp.

oraz Certyfikat „Szpital bez bólu” przy-

z o.o., którą tworzy 12 powiązanych ze sobą

znawany

placówkom,

które

wdrożyły

placówek. Wszystkie szpitale Grupy leczą

i przestrzegają europejskich standardów

• Pracownia endoskopii

w ramach kontraktów z Narodowym Fundu-

uśmierzania bólu związanego z chorobą

• Pracownia diagnostyki kardiologicznej

szem Zdrowia.

i procesem leczenia.

Podstawowym celem działania szpitala jest

Lecznictwo szpitalne

• Pracownia USG
• Pracownia RTG

W placówce działa

nieodpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zawartego kontraktu z Naro-

Oddział chirurgiczny wykonuje są zabie-

• Opieka długoterminowa

dowym Funduszem Zdrowia. Zapewniamy

gi operacyjne metodą laparoskopową. Jest

• Opieka paliatywna i hospicyjna

kompleksową opiekę medyczną nie tylko

to metoda małoinwazyjna, daje mniej po-

• Rehabilitacja

mieszkańcom powiatu krośnieńskiego i oko-

wikłań, dzięki czemu pacjenci odczuwają

lic, ale także osobom spoza województwa.

mniejsze dolegliwości bólowe i szybciej

Obecnie w ramach umów zawartych z NFZ
Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego zapewnia pacjentom pomoc w

zakresie:

nocnej i świątecznej POZ, ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego i rehabilitacji ogólnoustrojowej. Szpi-

wracają do zdrowia. W oddziale chirurgii
ogólnej przeprowadzane są również zabiegi operacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, m.in. leczenie
złamań, deformacji w obrębie stopy i stawu
skokowego, korekcje palucha koślawego,

tal świadczy usługi pielęgnacyjne i opie-

operacje zespołu cieśni kanału nadgarstka,

kuńcze w ramach opieki długoterminowej

Odpowiednio wyposażone zaplecze diag-

w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Rocz-

nostyczne, a także prężnie funkcjonujące

nie w szpitalu hospitalizowanych jest 4,7

poradnie: ortopedii i traumatologii narządu

tys. pacjentów a 12,3 tys. leczy się w porad-

ruchu oraz chirurgii ogólnej, zapewniają

niach specjalistycznych.

kompleksowe leczenie pacjentów rozpo-

Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego posiada bogate medyczne zaplecze sprzęto-

czynając od porady lekarskiej, a kończąc na
hospitalizacji.

we, które nieustannie poszerza, doposaża-

Oddział chorób wewnętrznych świad-

jąc komórki organizacyjne funkcjonujące

czy usługi z zakresu diagnostyki i leczenia

w jego strukturze. Pracownia endoskopo-

chorób: układu krążenia, oddechowego,

wa została wyposażona w specjalistyczny

wewnątrzwydzielniczego,

videokolonoskop i videogastroskop, które

krwionośnego, reumatycznych, nerek i dróg

służą do diagnostyki chorób przewodu po-

moczowych, stanu odżywienia i przemiany

karmowego.

metabolicznej.
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trawiennego,

Oddział specjalizuje się w leczeniu schorzeń:
układu sercowo-naczyniowego w oparciu
o konsultacje kardiologiczne, diagnostyce
i leczeniu cukrzycy i stanów przedcukrzycowych oraz chorób układu oddechowego.
Oddział pediatryczny realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci od wieku
noworodkowego do 18 roku życia z zakresu
pediatrii ogólnej. Prowadzona jest diagnostyka i leczenie dzieci z chorobami układu oddechowego, układu pokarmowego,
układu moczowego, reakcji alergicznych,
omdleń, moczenia nocnego i dziennego.
Organizacja pracy zapewnia przyjazny,
zgodny z potrzebami dziecka i oczekiwaniami rodziców oraz z międzynarodową
Konwencją o Prawach Dziecka standard
leczenia w szpitalu. Ułatwia bliskie kontakty małego pacjenta z rodzicami, umożliwia
pobyt w oddziale z rodzicami bezpłatnie, co
przy dobrej współpracy z personelem nie
tylko zaspokaja potrzeby miłości i poczucia
bezpieczeństwa u dziecka, ale także przyczynia się do przyśpieszenia procesu leczenia i zapobiega urazom psychicznym.
W oddziale położniczo – ginekologicznym wykorzystujemy nowe techniki zwalczania bólu porodowego, tzw. gazem rozweselającym (podtlenek azotu), co znacznie
podwyższyło standard i komfort rodzącej
w trakcie prowadzenia porodu. W 2014 r.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy doposażyła oddział w nowoczesny sprzęt do
ratowania życia i zdrowia dzieci: stanowisko
do resuscytacji, inkubator, bililubinometr
i lampę do fototerapii.
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Rehabilitacja

„Więcej i lepiej dla pacjenta“

Zakład Rehabilitacji został wyposażony
w nowoczesny sprzęt do kinezoterapii, magnetoterapii, hydroterapii, światłolecznictwa,
ultradźwięków i laseroterapii. Zakład rehabilitacji jest przygotowany do wszechstronnej
fizjoterapii pacjentów po przebytych chorobach czy urazach.

Szpitale i inne placówki ochrony
zdrowia powinny być miejscami
przyjaznymi i ukierunkowanymi na
potrzeby pacjentów. Nowy Szpital to
nowe spojrzenie na pacjenta, który
jest głównym podmiotem w ochronie
zdrowia.

Opieka długoterminowa

Chcemy otaczać coraz lepszą opieką
medyczną, coraz większą liczbę
pacjentów. Skupiamy się na potrzebach
zdrowotnych pacjentów i lokalnych
społeczności oraz realizowaniu ich
oczekiwań. Chcemy zmieniać szpitale
na bardziej przyjazne dla pacjentów
angażując w zmiany w personel.

Opiekę długoterminową zapewnia funkcjonujący przy szpitalu zakład opiekuńczo-leczniczy. Do ZOL przyjmowane są osoby,
które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania i nie wymagają
już dalszej hospitalizacji na oddziale szpitalnym. Natomiast ze względu na stan zdrowia
lub stopień niepełnosprawności, nie mogą
samodzielnie funkcjonować i wymagają
pełnej opiekę. Zakład Opiekuńczo-Lecznicy
w ostatnim czasie został wyposażony
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zapewnia:
• opiekę lekarską,
• całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
• leczenie farmakologiczne,
• niezbędne konsultacje specjalistyczne,
• ustalenie i stosowanie diety,
• przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki w warunkach domowych,
• zapobieganie powikłaniom wynikającym
z procesu chorobowego i unieruchomienia,
• prowadzenie terapii zajęciowej, usprawnienie i rehabilitacja lecznicza,
• edukację zdrowotną.

Nowy Szpital Powiatu
Krośnieńskiego sp. z o.o. razem z 12
innymi placówkami tworzy Grupę
Nowy Szpital. Wszystkie szpitale
w Grupie leczą pacjentów w ramach
powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego. Celem GNS jest
dostarczanie wysokiej jakości usług
medycznych coraz większej liczbie
pacjentów.
Realizując swój cel Grupa Nowy Szpital:
• dba o coraz wyższą jakość leczenia
i obsługi pacjentów,
• rozwija usługi medyczne mając na
uwadze potrzeby pacjentów,
• dba o relacje z partnerami
samorządowymi i nawiązuje
nowe kontakty z samorządami
zainteresowanymi współpracą.

Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego Sp. z o.o.

• Ginekologii i położnictwa
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Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą sp. z o.o.
ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą sp. z o.o.

tel. 95 752 30 11
kostrzyn@nowyszpital.pl
www.nowyszpital.pl/kostrzyn

Leczenie szpitalne
• Chirurgia Ogólna
• Oddział chorób wewnętrznych
• Ginekologia, położnictwo
i neonatologia
• Okulistyka
• Anestezjologia i Intensywna Terapia

Prowadzimy poradnie
specjalistyczne w zakresie
• Chirurgii
• Ginekologii i położnictwa
• Laryngologii
• Leczenia zeza
• Okulistyki
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• Onkologii

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą sp. z o.o.

Szpital posiada dobrą bazę diagnostyczną,

tętnic a także zmian zwyrodnieniowych

Oddział Chorób Wewnętrznych diagno-

• Ortopedii

jest częścią Grupy Nowy Szpital Sp. z o.o.,

na którą składają się:

obwodowej części siatkówki. Laser umoż-

zuje i leczy schorzenia z zakresu gastroen-

• Pulmonologii

którą tworzy 12 powiązanych ze sobą pla-

liwia także leczenie jaskry. Oddział okuli-

terologii, hepatologii, endokrynologii, kar-

• Urologii

cówek. Wszystkie szpitale Grupy leczą w ra-

styczny wykonuje zabiegi leczenia zaćmy

diologii, hematologii, pulmonologii, chorób

• Chorób naczyń

mach kontraktów z Narodowym Funduszem

z wszczepem soczewki AcrySoft IQ. Specjali-

metabolicznych i onkologii. Posiadamy salę

zujemy się również w angiografii i zabiegach

wzmożonego nadzoru kardiologicznego,

Diagnostyka
• Laboratorium analityczne
• Pracownia RTG
• Pracownia USG
• Pracownia endoskopii

W placówce działa

Zdrowia.

• laboratorium,
• pracownia RTG, USG, USG Dopplera
• pracownia endoskopii
Nowy Szpital w Kostrzynie dysponuje rów-

laseroterapii.

Wykwalifikowany personel

gdzie diagnozujemy i leczymy pacjentów

„Więcej i lepiej dla pacjenta“
Szpitale i inne placówki ochrony
zdrowia powinny być miejscami
przyjaznymi i ukierunkowanymi na
potrzeby pacjentów. Nowy Szpital to
nowe spojrzenie na pacjenta, który
jest głównym podmiotem w ochronie

Obecnie w ramach umów zawartych z NFZ

nież własnymi poradniami specjalistycznymi:

placówka w Kostrzynie nad Odrą zapewnia

chirurgii, leczenia zeza, okulistyki dla dzieci

pacjentom pomoc w zakresie: podstawo-

i dorosłych, onkologii, ortopedii, pulmonolo-

usługi na bardzo wysokim poziomie.

gii, urologii, ginekologii, laryngologii, chorób

zbędną do przeprowadzenia procesu lecze-

Chcemy otaczać coraz lepszą opieką

wej opieki zdrowotnej (nocna i świąteczna

naczyń .

nia min. wykonujemy gastroskopię, badania

medyczną, coraz większą liczbę

opieka zdrowotna, transport POZ), ambula-

Oddział chirurgiczny prowadzi leczenie
chorób w zakresie chirurgii ogólnej i chirur-

wysiłkowe układu krążenia.

Szpital systematycznie poddawany jest mo-

gicznych zabiegów onkologicznych. Wyko-

toryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa

• Opieka długoterminowa

szpitalnego i rehabilitację ogólnoustrojową

• Rehabilitacja

w warunkach stacjonarnych oraz w domu

• Ratownictwo medyczne

pacjenta. Szpital zapewnia pacjentom świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach
opieki długoterminowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Placówka dysponuje
zespołami ratownictwa medycznego.
Szpital wdrożył i utrzymuje system zarządza-

oraz dobra baza diagnostyczna gwarantuje

z problemami układu krążenia. Oddział zapewnia pacjentom pełną diagnostykę nie-

zdrowia.

pacjentów. Skupiamy się na potrzebach
zdrowotnych pacjentów i lokalnych

dernizacji, której celem jest przede wszyst-

nywane są tu operacje nagłe, ratujące życie

Rehabilitacja

kim większy komfort pacjenta. Jedną z ostat-

i operacje planowe. Najczęściej wykonywane

Szpital dysponuje zakładem rehabilitacji

nich dużych inwestycji jest kompleksowa

zabiegi to m.in. usunięcia pęcherzyka żółcio-

leczniczej i oddziałem rehabilitacji, gdzie

termomodernizacja placówki.

wego, usunięcie wyrostka robaczkowego,

hospitalizowane są głównie osoby z dys-

angażując w zmiany w personel.

operacje laparoskopowe przepuklin, zabie-

funkcjami narządu ruchu. Leczeni są tu pa-

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą

gi endoskopowej cholangiopankreatografii

cjenci z zespołami bólowymi kręgosłupa,

sp. z o.o. razem z 12 innymi placówkami

wstecznej (EPCW).

zmianami zwyrodnieniowymi stawów i po

tworzy Grupę Nowy Szpital.

złamaniach kończyn. Pacjenci mają zapew-

Wszystkie szpitale w Grupie leczą

nioną opiekę zespołu wykwalifikowanych

pacjentów w ramach powszechnego

rehabilitantów. W zakładzie rehabilitacji

ubezpieczenia zdrowotnego. Celem

świadczone są wszelkiego rodzaju zabiegi

GNS jest dostarczanie wysokiej jakości

Lecznictwo szpitalne
Atutem kostrzyńskiej placówki jest od-

społeczności oraz realizowaniu ich
oczekiwań. Chcemy zmieniać szpitale
na bardziej przyjazne dla pacjentów

dział okulistyczny, który prowadzi m.

Na oddziale ginekologiczno-położniczym

in. leczenie jaskry, zeza oraz wczesnych

wykonywane są operacje ginekologiczne

i późnych następstw urazów oka. Specjal-

w pełnym zakresie, metodą klasyczną i lapa-

Szpital w Kostrzynie nad Odrą dysponuje

nością Oddziału jest operacyjne leczenie

roskopową. Przy Oddziale działa Szkoła Ro-

196 łóżkami. Rocznie z poradni specjalistycz-

zaćmy, dzięki nowoczesnemu sprzętowi

dzenia i telefon porad laktacyjnych. Oddział

nych szpitala w Kostrzynie nad Odrą korzysta

zabiegowemu

diagnostycznemu.

realizuje również programy: Szkoły Matek

blisko 14,5 tys. pacjentów a ponad 6 tys. jest

Opieka długoterminowa

Oddział okulistyczny został wyposażony

hospitalizowanych.

i Ojców i Szpital bez Bólu. Oddział dysponuje

w: mikroskop do operacji, tomograf okuli-

dwiema salami porodowymi: ogólną i przy-

Pacjentom wymagającym stałej pielęgnacji

Od kilku lat Nowy Szpital w Kostrzynie za-

styczny, witrektom, laser argonowy. Laser

stosowaną do porodów rodzinnych i poro-

nia opiekę długoterminową w zakładzie

pewnia pomoc medyczną podczas najwięk-

argonowy firmy Carl Zeiss, który jest naj-

dów w wodzie. Personel zapewnia intym-

opiekuńczo-leczniczym. Podopiecznym za-

szego w Polsce festiwalu muzycznego Wood-

nowocześniejszym i najwyższej klasy urzą-

ność i bezpieczeństwo dla przebywających

pewniamy fachową pomocą lekarską i pie-

stock. To duże wyzwanie organizacyjne dla

dzeniem tego typu produkowanym przez

w naszym szpitalu przyszłych rodziców i ich

lęgniarska, opiekę psychologa, logopedy

placówki, która w ciągu tych kilku letnich dni

światowego lidera w tej dziedzinie. Służy

pociech. Wykwalifikowany wyższy i średni

oraz fizjoterapeuty. Pod nadzorem wykwali-

samorządowymi i nawiązuje

przyjmuje średnio kilkuset pacjentów więcej

do leczenia retinopatii cukrzycowej, zmian

personel medyczny zapewnia miłą atmosfe-

fikowanej kadry medycznej prowadzona jest

nowe kontakty z samorządami

niż zwykle.

zakrzepowych żył siatkówki, zatorowych

rę i fachową opiekę.

terapia zajęciowa oraz rehabilitacja.

zainteresowanymi współpracą.

nia jakością zgodny z wymogami normy ISO
9001:2008.
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oraz
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fizykoterapeutyczne.

i nadzoru medycznego, placówka zapew-

usług medycznych coraz większej
liczbie pacjentów.
Realizując swój cel Grupa Nowy Szpital:
• dba o coraz wyższą jakość leczenia
i obsługi pacjentów,
• rozwija usługi medyczne mając na
uwadze potrzeby pacjentów,
• dba o relacje z partnerami

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą sp. z o.o.

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą sp. z o.o.

• Okulistyki dla dzieci
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Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
z siedzibą w Nakle nad Notecią

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
z siedzibą w Nakle nad Notecią
ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią
Tel/fax. 52 385 27 44
sekretariat.naklo@nowyszpital.pl
www.nowyszpital.pl/naklo

Leczenie szpitalne
• Oddział chorób wewnętrznych
• Chirurgia ogólna
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• Ginekologia, położnictwo
i neonatologia
• Pediatria

Prowadzimy poradnie
specjalistycze w zakresie
• Chirurgii ogólnej
• Chirurgii onkologicznej
• Chirurgii urazowo-ortopedycznej
• Chorób płuc
• Dermatologii
• Diabetologii
• Gastrologii

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o.o. jest

pacjentów zakres leczenia. Szpital posiada

• Ginekologii i położnictwa

częścią Grupy Nowy Szpital Sp. z o.o., którą

certyfikat jakości ISO 2001-2008. Dobra or-

• Kardiologii

tworzy 12 powiązanych ze sobą placówek.

ganizacja i poziom opieki medycznej został

• Laryngologii

Wszystkie szpitale Grupy leczą pacjentów

doceniony przez pacjentki a także organi-

• Leczenia uzależnień

w ramach kontraktów z Narodowym Fundu-

zacje oceniające sposób działania oddziału

• Medycyny pracy

szem Zdrowia.

co zostało potwierdzone m.in. certyfikatem

• Nefrologii
• Neurologii
• Okulistyki
• Reumatologii

Obecnie w ramach umów zawartych z NFZ
placówka w Nakle i Szubinie zapewnia pacjentom pomoc w zakresie: podstawowej
opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki

„Szpital przyjazny dziecku” oraz wysoką pozycją w rankingu Gazety Wyborczej „Rodzić
po ludzku”.

Leczenie szpitalne

• Urologii

specjalistycznej,

• Zdrowia psychicznego

Szpital w Nakle i Szubinie prowadzi opiekę

Diagnostyka

długoterminową oraz zakład rehabilitacji.

zentującą wysoki poziom wiedzy i praktyki

• Laboratorium analityczne

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie dysponuje

• Pracownia endoskopii

w obu lokalizacjach 229 łóżkami. Rocznie le-

posażeniu w sprzęt medyczny nasza palców-

• Pracownia USG

czymy w naszej placówce około 11,5 tys. pa-

• Pracownia RTG

cjentów a 24 tys. korzysta z ambulatoryjnej

• Pracownia diagnostyki kardiologicznej

opieki specjalistycznej.

• Pracownia Badań Słuchu

Nasze szpitale w Nakle nad Notecią oraz

• Pracownia Spirometryczna

w Szubinie na przestrzeni ostatnich sied-

W placówce działa

miu lat przeszły głębokie przeobrażenia. Ich

• Opieka długoterminowa
• Zakład Rehabilitacji
• Ratownictwo medyczne

lecznictwa

szpitalnego.

rozwój dokonał się dzięki zaangażowaniu
wszystkich zatrudnionych oraz umiejętnemu
wykorzystaniu możliwości jakie daje wsparcie Regionalnych Programów Operacyjnych
województwa Kujawsko Pomorskiego. Dzięki wypracowanym środkom własnym oraz
wsparciu UE zakupiono nowoczesny sprzęt
medyczny a także zmodernizowano dwa bloki operacyjne i Zakład Rehabilitacji.

Dzięki współpracy z kadrą medyczną repremedycznej oraz dzięki odpowiedniemu wyka jest postrzegana jako ważne i zarazem
atrakcyjne dla pacjentów miejsce udzielania
świadczeń medycznych, do których dostęp
nie wiąże się z oczekiwaniem w wielomiesięcznych kolejkach.
Odział chirurgiczny specjalizuje się w leczeniu: chorób przewodu pokarmowego,
szczególnie jelita grubego, żylaków kończyn
dolnych oraz chirurgii przepuklin z wykorzystaniem nowoczesnych metod beznapięciowych z użyciem siatek. Z dużym powodzeniem od 14 lat wykonujemy zabiegi
laparoskopowe. Prowadzimy również pracownię endoskopową. Leczenie prowadzone
jest w oparciu o mało inwazyjne i jednocześnie efektywne metody leczenia. W ramach

Kierunki modernizacji szpitala opierały się

"chirurgii jednego dnia" wykonujemy drobne

na realizacji oczekiwań naszych pacjentów.

zabiegi plastyczne. Oddział chirurgiczny po-

W swych działaniach dążymy do stworzenia

siada uprawnienia do prowadzenia specjali-

oferty usług obejmujących oczekiwany przez

zacji z chirurgii ogólnej.
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Indywidualne zainteresowanie pacjentem
i jego problemami połączone z wysokimi
umiejętnościami personelu lekarskiego jest
szczególnie cenione wśród pacjentów, którzy zamieszkując niekiedy w innych częściach województwa kujawsko-pomorskiego
świadomie wybierają nasz szpital wiedząc,
że powierzają swoje zdrowie w dobre i pewne ręce. W 2015 r. oddział przeszedł gruntowną modernizację.
Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej
społeczności i pacjentów szpital rozszerzył
zakres możliwego leczenia o zabiegi z ortopedii. Od 2015r. w szpitalu funkcjonuje
oddział ortopedyczny. Oddział zajmuje się
pacjentami z obrażeniami narządu ruchu
w trybie doraźnym i planowym w zakresie:
•
•
•
•

artroskopii stawu kolanowego;
chirurgii ręki
neuropatii uciskowej
entezopatii i tendinopatii przewlekłych "łokieć tenisisty", "łokieć golfisty", zapalenie
ścięgna Achillesa;
• leczenia zachowawczego zespołów bólowych kręgosłupa;
• operacji korekcyjnych w obrębie
W Szubinie udało się rozwinąć doskonałą
bazę w zakresie leczenia chorób kobiecych
oraz położnictwa. Ginekologia wraz z położnictwem cieszy się dużym zainteresowaniem pacjentek nie tylko z terenu powiatu
nakielskiego. Oddział zapewnia pacjentkom
szeroki zakres diagnostyki i leczenia schorzeń układu rozrodczego. W szpitalu wykonywane zabiegi laparoskopowe, histeroskopowe, krioterapie, operacje brzuszne.
Placówka współpracuje z Katedrą i Kliniką
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Położnictwa i Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej UMK w Toruniu CM im. Rydygiera w Bydgoszczy.
Przyszłe mamy korzystają z kompleksu położniczo porodowego bezpośrednio połączonego z Oddziałem Neonatologicznym.
Jedno i dwu osobowe sale, wyposażone
w łazienki, funkcjonują w systemie „matka
za dzieckiem”. Odcinek porodowy, w którym do dyspozycji rodzących są dwie komfortowe sale do porodu, jest umiejscowiony
bezpośrednio przy odcinku położniczym.
W oddziale znajdują się dwie sale porodowe
jednoosobowe z węzłami sanitarnymi. Do
dyspozycji rodzących znajdują się w nich:
worki sako, piłki, drabinki, materace, wanna
z hydromasażem, krzesło wertykalne.

Rehabilitacja
W szpitalu w Szubinie działa również Zakład
Rehabilitacji, w ramach którego funkcjonują
trzy pracownie: kinezyterapii, masażu leczniczego i fizykoterapii.

Opieka długoterminowa
W placówce opiekę znajdują osoby, które
przebyły leczenie szpitalne, ukończyły proces diagnozowania, leczenia operacyjnego
i nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak
ze względu na stan zdrowia i sposób niepełnosprawności wymagają kontroli całodobowej pielęgnacji i nadzoru medycznego.
Zakład opiekuńczo-leczniczy zapewnia
pacjentom fachową pomocą lekarską i pielęgniarską. Pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry medycznej prowadzona jest terapia
zajęciowa oraz rehabilitacja.

„Więcej i lepiej dla pacjenta“
Szpitale i inne placówki ochrony
zdrowia powinny być miejscami
przyjaznymi i ukierunkowanymi na
potrzeby pacjentów. Nowy Szpital to
nowe spojrzenie na pacjenta, który
jest głównym podmiotem w ochronie
zdrowia.
Chcemy otaczać coraz lepszą opieką
medyczną, coraz większą liczbę
pacjentów. Skupiamy się na potrzebach
zdrowotnych pacjentów i lokalnych
społeczności oraz realizowaniu ich
oczekiwań. Chcemy zmieniać szpitale
na bardziej przyjazne dla pacjentów
angażując w zmiany w personel.
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
sp. z o.o. razem z 12 innymi placówkami
tworzy Grupę Nowy Szpital.
Wszystkie szpitale w Grupie leczą
pacjentów w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego. Celem
GNS jest dostarczanie wysokiej jakości
usług medycznych coraz większej
liczbie pacjentów.
Realizując swój cel Grupa Nowy Szpital:
• dba o coraz wyższą jakość leczenia
i obsługi pacjentów,
• rozwija usługi medyczne mając na
uwadze potrzeby pacjentów,
• dba o relacje z partnerami
samorządowymi i nawiązuje
nowe kontakty z samorządami
zainteresowanymi współpracą.

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią

• Chirurgia ortopedyczna
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Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o.
ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz

Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o.

tel. 32 75 81 200
sekretariat.olkusz@nowyszpital.pl
www.nowyszpital.pl/olkusz

Leczenie szpitalne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgia ogólna
Chirurgia urazowo-ortopedycznego
Chemioterapia
Ginekologia, położnictwo
i neonatologia
Neurologia
Kardiologia
Oddział chorób wewnętrznych
Oddział choróby zakaźnych
Oddział medycyny paliatywnej
Pediatria
Psychiatria
Anestezjologia i intensywna terapia
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgii ogólnej
Chirurgii urazowo-ortopedycznej
Chorób płuc i Gruźlicy
Chorób zakaźnych
Chorób sutka
Diabetologii
Endokrynologii
Ginekologii i położnictwa
Kardiologii
Laryngologii
Leczenia Bólu
Leczenia uzależnień
Logopedii
Neonatologii
Neurologii
Medycyny paliatywnej
Reumatologii
Okulistyki
Onkologii
Proktologii
Psychiatrii
Psychologii
Urologii
Rehabilitacji
Medycyny Pracy

Diagnostyka
•
•
•
•
•

Laboratorium analityczne
Pracownia endoskopii
Pracownia USG, RTG
Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia Nieinwazyjna Diagnostyki
Kardiologicznej.
• Pracownia Diagnostyki Naczyń
Obwodowych
• Pracownia EEG, EMG
• Pracownia Spirometrii

W placówce działa
• Rehabilitacja
• Ratownictwo medyczne
• Szpitalny oddział ratunkowy

Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o. jest częścią
Grupy Nowy Szpital Sp. z o.o., którą tworzy
12 placówek. Wszystkie Szpitale Grupy Nowy
Szpital leczą w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Obecnie w ramach umów zawartych z NFZ
Nowy Szpital w Olkuszu zapewnia pacjentom pomoc w zakresie: podstawowej opieki
zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego, ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego.
Placówka dysponuje Szpitalnym Oddziałem
Ratunkowym, czterema zespołami ratownictwa medycznego w tym dwoma specjalistycznymi i dwoma podstawowymi oraz
nowoczesnym lądowiskiem dla Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
Z myślą o pacjentach dążymy do wyposażenia placówki w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy, zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną co pozwala
zapewnić pełny zakres metod diagnostycznych i terapeutycznych. Dokładamy wszelkich starań aby Szpital był w pełni przyjazny
pacjentom. W placówce oferujemy pełen
zakres badań diagnostycznych w następujących pracowniach: endoskopii, USG, RTG,
tomografii komputerowej, nieinwazyjnej
diagnostyki kardiologicznej, diagnostyki naczyń obwodowych, EEG i EMG, spirometrii,
patomorfologii.
Pacjenci mogą wykonać również badania
histopatologiczne, cytochemiczne, bakteriologiczne, mikrobiologiczne, biochemiczne. Starając się spełnić wyznaczone zadania
Szpital posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2009.

Lecznictwo szpitalne
Oddział Urazowo-Ortopedyczny, wykonuje między innymi zabiegi wszczepiania endoprotez czy też zabiegi vertebroplastyki przy
złamaniach kręgosłupa. Oddział nastawiony
jest na leczenie urazów narządów ruchu ze
szczególnym uwzględnieniem złamań kości
długich metodami uznanymi w świecie. Wiodącymi zabiegami ściśle ortopedycznymi to
implantacje (wszczepianie) protez wewnętrznych stawów biodrowych i kolanowych (szeroki zakres zabiegów obejmujący implanty
cementowe, bezcementowe a w tym rewizyjne), a także operacji naprawczych z użyciem przeszczepów kostnych allogenicznych
i własnych.
Oddział Chirurgiczny, wykonuje zabiegi
operacyjne z zakresu chirurgii ogólnej, endokrynologicznej oraz gastroenterologicznej
oraz onkologicznej, m.in.: biopsje narządowe, operacje wycięcia gruczołu tarczowego,
operacje onkologiczne w zakresie tarczycy,
piersi oraz tkanek miękkich, operacje całkowitego i częściowego wycięcia żołądka,
operacje wycięcia guzów wątroby, operacje
dróg żółciowych, operacje żylaków kończyn
dolnych, dermatochirurgii. Oddział dysponuje możliwością zakładania portów do
chemioterapii oraz przezskórnych gastrostomii metodą endoskopową (PEG). Lekarze
oddziału udzielają porad w ramach poradni
chirurgicznej oraz poradni onkologicznej.
W razie potrzeby pacjenci mogą skorzystać
z konsultacji specjalistów z ośrodków współpracujących z olkuską placówką.
Szpital dysponuje oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który zapewnia
całodobową dostępność do usług z zakresu
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anestezjologii i intensywnej terapii dla
wszystkich oddziałów szpitalnych.
Zmodernizowany Oddział Neurologiczny
z Pododdziałem Udarowym stwarza możliwość leczenia udarów mózgu według aktualnych zaleceń łącznie z leczeniem trombolitycznym. Diagnozujemy i leczymy padaczki,
przemijające niedokrwienie mózgu, guzy
mózgu czy zespoły bólowe kręgosłupa.
Oddział Ginekologiczny oferuje szeroki zakres diagnostyki i leczenia chorób kobiecych.
Oddział posiada wdrożone nowoczesne procedury zabiegów laparoskopowych, histeroskopowych, uroginekologicznych. Leczenie
może być kontynuowane w przyszpitalnych
poradniach specjalistycznych lecznictwa otwartego. Szpital zapewnia przyszłym rodzicom kompleksową opiekę przez cały okres
ciąży aż do porodu. Nowy Szpital w Olkuszu
prowadzi bezpłatną szkołę rodzenia. Rodzice
mogą skorzystać z sali do porodów rodzinnych. Dla łagodzenia bólu stosowane są niefarmakologiczne metody (worek sako, piłka,
materac) oraz farmakologiczne, a także tzw.
gaz rozweselający.
Oddział Wewnętrzny posiada akredytację
Ministra Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych. Oddział ukierunkowany jest na leczenie chorób układu krążenia, układu oddechowego,
przewodu pokarmowego, chorób wydzielania wewnętrznego (cukrzycy, schorzeń
endokrynologicznych) czy schorzeń hematologicznych.
Oddział Obserwacyjno Zakaźny z Izbą
Przyjęć prowadzi leczenie chorób zakaźnych
wymagających hospitalizacji, a także diagnostykę i leczenie przewlekłych chorób wątro-
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by, oraz diagnostykę różnicową: gorączek,
żółtaczek, biegunek i innych dolegliwości
z przewodu pokarmowego.
Oddział Dzienny Chemioterapii jest częścią pionu onkoliczno-paliatywnego Nowego
Szpitala w Olkuszu, w skład którego wchodzą
również poradnia onkologiczna, oddział
medycyny paliatywnej i poradnia paliatywna. Cały pion współpracuje merytorycznie z Instytutem Onkologii w Gliwicach
i Krakowie, z Instytutem Radioterapii w Krakowie- Prokocimiu, oddziałem radioterapii
Szpitala w Katowicach oraz innymi placówkami opieki zdrowotnej, które świadzczą usługi
medyczne stosowane w leczeniu chorych
pionu onkologiczno-paliatywnego. Oddział
prowadzi leczenie chemioterapią w trybie
ambulatoryjnym oraz pomoc chorym przy
powikłaniach chemioterapii (nawadnienia,
leki wspomagajace). Oddział Medycyny
Paliatywnej obejmuje leczeniem pacjentów z powikłaniami choroby nowotworowej
i w terminalnym jej okresie. Opiekę nad chorymi sprawuje zespół lekarsko-pielęgniarski
wspomagany pracą rehabilitanta, psychologa i kapelana Kościoła Katolickiego.

Psychiatria
Szpital w Olkuszu dysponuje oddziałem
psychiatrycznym z izbą przyjęć. W oddziale
prowadzona jest m.in. terapia psychoz, zaburzeń nastroju (depresyjnych, maniakalnych),
zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i innych zaburzeń psychicznych, detoksykacja osób uzależnionych. Istnieje możliwość
całodobowej diagnostyki laboratoryjnej
i obrazowej.

„Więcej i lepiej dla pacjenta“
Szpitale i inne placówki ochrony
zdrowia powinny być miejscami
przyjaznymi i ukierunkowanymi na
potrzeby pacjentów. Nowy Szpital to
nowe spojrzenie na pacjenta, który
jest głównym podmiotem w ochronie
zdrowia.
Chcemy otaczać coraz lepszą opieką
medyczną, coraz większą liczbę
pacjentów. Skupiamy się na potrzebach
zdrowotnych pacjentów i lokalnych
społeczności oraz realizowaniu ich
oczekiwań. Chcemy zmieniać szpitale
na bardziej przyjazne dla pacjentów
angażując w zmiany w personel.
Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o.
razem z 12 innymi placówkami tworzy
Grupę Nowy Szpital. Wszystkie
szpitale w Grupie le,m jhycjkmchkczą
pacjentów w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego. Celem
GNS jest dostarczanie wysokiej jakości
usług medycznych coraz większej
liczbie pacjentów.
Realizując swój cel Grupa Nowy Szpital:
• dba o coraz wyższą jakość leczenia
i obsługi pacjentów,
• rozwija usługi medyczne mając na
uwadze potrzeby pacjentów,
• dba o relacje z partnerami
samorządowymi i nawiązuje
nowe kontakty z samorządami
zainteresowanymi współpracą.

Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o.

Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o.

Prowadzimy poradnie
specjalistyczne w zakresie
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Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.
ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa

Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.

tel. 68 376 22 05 szpital
tel. 68 376 27 36 administracja
sekretariat.szprotawa@nowyszpital.pl
www.nowyszpital.pl/szprotawa

Leczenie szpitalne
• Chirurgia ogólna
• Oddział chorób wewnętrznych
• Pediatria

Prowadzimy poradnie
specjalistyczne w zakresie
• Chirurgii ogólnej
• Ginekologii i położnictwa
• Reumatologii
• Urologii

Diagnostyka
• Laboratorium analityczne
• Pracownia endoskopii
• Pracownia USG

W szpitalu działa również:
• Opieka długoterminowa
• Zakład rehabilitacji

Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o. jest
częścią Grupy Nowy Szpital Sp. z o.o., którą
tworzy 12 powiązanych ze sobą placówek.
Wszystkie Szpitale Grupy Nowy Szpital leczą
w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.

Obecnie w ramach umów zawartych z NFZ
placówka zapewnia pacjentom pomoc w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego i opieki długoterminowej.
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Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o. o. powstał poprzez przekształcenie MSP ZOZ
w Szprotawie i działa od 1 stycznia 2010
roku. Szpital świadczy usługi medyczne
głównie dla mieszkańców miasta i gminy Szprotawa oraz powiatu żagańskiego.
Rocznie z poradni specjalistycznych szpitala
w Szprotawie korzysta 6,3 tys. pacjentów
a ponad 3 tys. jest hospitalizowanych.

Lecznictwo szpitalne
Chirurgia Ogólna - Zespół Chirurgii Jednego Dnia świadczy usługi zdrowotne w trybie
nagłym oraz planowym w zakresie chirurgii
ogólnej. W strukturze oddziału dostępna jest
nowoczesna Pracownia Endoskopowa.
Z oddziałem związany jest również Blok
Operacyjny oraz Poradnia Chirurgii Ogólnej.
Został zakupiony nowoczesny zestaw laparoskopowy umożliwiający wykonywanie
takich zabiegów jak: usunięcie pęcherzyka
żółciowego, wyrostka robaczkowego, czy
operacje przepuklin. Zabiegi laparoskopowe
posiadają wiele zalet takich jak: lepszy efekt
kosmetyczny, mała inwazyjność, krótszy
okres pobytu w szpitalu i rekonwalescencji
oraz mniejsza liczba powikłań. Zabiegi lapa-

roskopowe, są wykonywane od 2010 roku
i cieszą się coraz większą popularnością. Zabiegi wykonuje ordynator oddziału chirurgii
Jacek Miszkowski.
Jesteśmy również w posiadaniu aparatu do
kriochirurgii, którym wykonujemy zabiegi
usuwania żylaków i wybranych zmian skórnych. Plusem kriochirurgicznego usunięcia
żylaków jest precyzja oraz mała inwazyjność,
w porównaniu z innymi rodzajami zabiegów. Pacjent po zabiegu kriochirurgicznym
wstaje i na własnych nogach idzie do domu,
podczas gdy tradycyjne metody leczenia
żylaków wymagają długotrwałego procesu
rekonwalescencji
Na Oddziale Wewnętrznym wykonuje się
pełen zakres świadczeń diagnostyczno-leczniczych. Hospitalizacje odbywają się w systemie całodobowym jako pobyty lecznicze
kompleksowe oraz diagnostyczno-terapeutyczne. Od 23 września 2013 roku pacjenci
Nowego Szpitala w Szprotawie korzystają ze
świeżo wyremontowanych pomieszczeń oddziału wewnętrznego. Pomieszczenia przeszły gruntowny remont, łącznie z wymianą
podłóg które najbardziej tego potrzebowały.
Zrobiono nowe wylewki, położono wykładziny, wymalowano ściany i sufity. Remont kosztował ponad 80 tys. i został sfinansowany ze
środków własnych Nowego Szpitala w Szprotawie. Oddział Chorób Wewnętrznych wykonuje następujące zabiegi: próba wysiłkowa,
24-godzinnego badania EKG metodą Holtera, badania czynnościowego układu oddechowego, badania USG, badania endoskopowego, oddział posiada wyodrębnioną salę
nadzoru dla pacjentów kardiologicznych. Ordynatorem jest specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc Jacek Samor.
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Oddział Pediatrii w Nowym Szpitalu
w Szprotawie jest jedynym w powiecie
Żagańskim i jednym z nielicznych w województwie lubuskim. Na oddziale leczone
są głównie schorzenia układu oddechowego (leczenie farmakologiczne, a także przy
użyciu sprzętu do inhalacji) oraz pokarmowego. Pewien odsetek leczonych dzieci to
choroby immunologiczne, zmiany skórne,
schorzenia rozwojowe. Oddział zajmuje się:
zachorowaniami ostrymi oraz zaostrzeniami
chorób przewlekłych, schorzeniami górnych
dróg oddechowych w konsultacji z laryngologiem, posiadamy również inhalatorium,
gdzie przy współpracy z działem fizjoterapii
leczone są zaostrzenia przewlekłych schorzeń układu oddechowego, dodatkowo wykonujemy podstawową diagnostykę układu
moczowego łącznie z cystouretrografią mikcyjną i USG, dysponujemy 3-ma salami dla
jednego dziecka z opiekunem i 3-ma salami
dla dwojga dzieci z opiekunami. Ordynatorem jest specjalista z zakresu pediatrii Wojciech Bobkiewicz.

Opieka długoterminowa
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL) jest
zakładem stacjonarnym, udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujący swoim zakresem leczenie, pielęgnację
i rehabilitację osób niewymagających pobytu w klasycznych oddziałach szpitalnych.
ZOL zapewnia pacjentom opiekę przewlekłą obejmującą pielęgnację, leczenie, pobyt
i wyżywienie odpowiednie do ich stanu zdrowia. Bardzo dużo uwagi poświęcono przede
wszystkim rehabilitacji pacjentów, a także zapewnieniu im jak najlepszej opieki medycznej i pielęgnacji.
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Standardowy pakiet świadczeń:

„Więcej i lepiej dla pacjenta“

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szpitale i inne placówki ochrony
zdrowia powinny być miejscami
przyjaznymi i ukierunkowanymi na
potrzeby pacjentów. Nowy Szpital to
nowe spojrzenie na pacjenta, który
jest głównym podmiotem w ochronie
zdrowia.

świadczenia lekarskie,
świadczenia pielęgniarskie,
rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza,
badania i terapia psychologiczna,
badanie i terapia logopedyczna,
terapia zajęciowa,
leczenie farmakologiczne,
leczenie dietetyczne,
zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne,
zapewnienie konsultacji specjalistycznych,
zapewnienie zleconych badań,
zapewnienie zleconego transportu.

Świadczenia medyczne obejmują:
• całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
• opiekę lekarską,
• leczenie farmakologiczne,
• niezbędne konsultacje specjalistyczne,
• podstawowe badania diagnostyczne (wykaz według zakresu lekarza POZ),
• ustalenie i stosowanie diety,
• stymulację metodami terapeutycznymi
i psychoterapeutycznymi do aktywności
życiowej,
• przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
• zapobieganie powikłaniom wynikającym
z procesu chorobowego i unieruchomienia,
• zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.

Chcemy otaczać coraz lepszą opieką
medyczną, coraz większą liczbę
pacjentów. Skupiamy się na potrzebach
zdrowotnych pacjentów i lokalnych
społeczności oraz realizowaniu ich
oczekiwań. Chcemy zmieniać szpitale
na bardziej przyjazne dla pacjentów
angażując w zmiany w personel.
Nowy Szpital w Szprotawie
sp. z o.o. razem z 12 innymi placówkami
tworzy Grupę Nowy Szpital. Wszystkie
szpitale w Grupie le,m jhycjkmchkczą
pacjentów w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego. Celem
GNS jest dostarczanie wysokiej jakości
usług medycznych coraz większej
liczbie pacjentów.
Realizując swój cel Grupa Nowy Szpital:
• dba o coraz wyższą jakość leczenia
i obsługi pacjentów,
• rozwija usługi medyczne mając na
uwadze potrzeby pacjentów,
• dba o relacje z partnerami
samorządowymi i nawiązuje
nowe kontakty z samorządami
zainteresowanymi współpracą.

Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.

• Pracownia RTG
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Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.
ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin

Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.

tel. 68/4564026 , fax. 68/4564027
e-mail: swiebodzin@nowyszpital.pl
www.swiebodzin.nowyszpital.pl

Leczenie szpitalne
• Chirurgia ogólna
• Oddział chorób wewnętrznych
• Ginekologia i położnictwo
• Neonatologia
• Anestezjologia i Intensywnej Terapia

Prowadzimy poradnie
specjalistyczne w zakresie
• Chirurgii ogólnej
• Chirurgii urazowo-ortopedycznej
• Chorób płuc i gruźlicy
• Diabetologii
• Endokrynologii
• Gastroenterologii
• Ginekologii i położnictwa
• Proktologii
• Urologii

Diagnostyka
• Laboratorium analityczne
• Pracownia Tomografii Komputerowej
• Pracownia USG
• Pracownia RTG

Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.

• Pracownia endoskopii
• Pracownia diagnostyki kardiologicznej

W placówce działa
• Opieka długoterminowa
• Ratownictwo medyczne
• Szpitalny oddział ratunkowy

Nowy Szpital w Świebodzinie sp. z o.o. jest
częścią Grupy Nowy Szpital Sp. z o.o., którą
tworzy 12 powiązanych ze sobą placówek.
Wszystkie Szpitale Grupy Nowy Szpital leczą
w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Obecnie w ramach umów zawartych z NFZ
Nowy Szpital w Świebodzinie zapewnia pacjentom pomoc w zakresie: podstawowej
opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego.
Szpital w Świebodzinie prowadzi również
opiekę długoterminową oraz szpitalny oddział ratunkowy. Rocznie z poradni specjalistycznych szpitala w Świebodzinie korzysta
ponad 11,5 tys. pacjentów a ponad 9 tys. jest
hospitalizowanych.
Szpital zapewnia kompleksową opiekę medyczną nie tylko mieszkańcom powiatu
świebodzińskiego i okolic, ale także osobom
z poza województwa. Ze względu na swoje
położenie w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych (skrzyżowanie dróg 92 i S3)
szpitalny oddział ratunkowy oraz zespoły
ratownictwa medycznego pełnią ważną
rolę w systemie ratownictwa województwa
lubuskiego. Szpitalny Oddział Ratunkowy
w ramach projektu unijnego „Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa
pacjentów poprzez zakup sprzętu medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” doposażono w nowoczesny sprzęt do
ratowania życia i zdrowia, m.in.: respiratory,
przyłóżkowy aparat RTG, defibrylatory, aparaty do ogrzewania pacjenta.
Szpital dysponuje dobrą bazą diagnostyczną, na którą składają się m.in.: laboratorium,
pracownia diagnostyki obrazowej: RTG, USG,
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pracownia tomografii komputerowej, pracownia diagnostyki kardiologicznej.
Placówka posiada Certyfikat ISO 9001:2008,
Certyfikat Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia z siedzibą w Krakowie
przyznany Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu; Certyfikat „Szpital bez bólu”.

Leczenie szpitalne
Nowy Szpital w Świebodzinie zapewnia pacjentom możliwość leczenia w sześciu oddziałach. Bogate i nieustannie poszerzane
zaplecze sprzętowe rozszerza możliwości
diagnostyki i leczenia pacjentów i znacznie
poprawia jakość usług. Szpital dysponuje 16–
rzędowym tomografem komputerowym, cyfrowym aparatem RTG oraz specjalistycznym
sprzętem do diagnozowania chorób układu
pokarmowego.
Na oddziale chirurgicznym prowadzimy
nowoczesne diagnozowanie i leczenie chorób w zakresie chirurgii ogólnej w oparciu
o nowoczesne wyposażone pracownie diagnostyki obrazowej, laboratorium oraz bloku
operacyjnego. Blok operacyjny doposażony
został w nowoczesny, elektryczny stół operacyjny umożliwiający ułożenie pacjenta do
zabiegu w różnych dowolnych pozycjach,
stół posiada trzy specjalistyczne przystawki
– ortopedyczną, ginekologiczną oraz urologiczną, a także wysokiej klasy aparat do znieczulenia dla dorosłych i dzieci firmy Dreager.
Zakupione narzędzia laparoskopowe, histeroskop diagnostyczno – operacyjny, zestaw
do elektrochirurgii, pozwoliły na poszerzenie
wachlarza zabiegów chirurgicznych, ginekologicznych i urologicznych ze szczególnym
uwzględnieniem nowoczesnych jednodniowych procedur mini inwazyjnych.
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W oddziale przeprowadzane są zabiegi w obrębie jamy brzusznej, układu pokarmowego,
kończyn dolnych jak również zabiegi operacyjne po urazach narządów ruchu.

woczesne łóżko porodowe AVE z funkcją masażu odcinka lędźwiowego pleców, co znacznie podwyższyło standard i komfort rodzącej
w trakcie prowadzenia porodu.

W ostatnich latach rozszerzono zakres usług
medycznych o procedury zabiegowe z zakresu urologii oraz endokrynologii.

W oddziale ginekologiczno-położniczym
wykonywane są zabiegi operacyjne metodą
laparoskopową. Jest to metoda małoinwazyjna, daje mniej powikłań, pacjentki odczuwają mniejsze dolegliwości bólowe i szybciej
wracają do zdrowia. Procedury te stanowią
84 proc. wszystkich zabiegów wykonywanych w oddziale.

Szpital dysponuje Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie prowadzimy kompleksową opiekę anestezjologiczną
przed, -śród i pooperacyjną, sprawując stały
nadzór nad pacjentami w stanie zagrożenia
życia, wymagających intensywnej opieki medycznej. Wyposażenie oddziału w aparaturę
medyczna pozwala na ciągłe monitorowanie
i wspomaganie czynności życiowych wszystkich układów bezpośrednio odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie organizmu: układ oddechowy, układ krążenia jak
równie układ moczowy.
W oddziale leczeni są chorzy z niewydolnością wielonarządową, chorobą poresuscytacyjną, zaburzeniami kardiologicznymi, stanami astmatycznymi oraz
niewydolnością nerek. Do zadań oddziału
należy również prowadzenie czynności reanimacyjnych na terenie Szpitala oraz wykonywanie znieczuleń do procedur diagnostycznych i leczniczych.
Oddział położniczo-ginekologiczny zapewnia pacjentkom pełen zakres diagnostyki i leczenia schorzeń układu płciowego.
W ramach oddziału prowadzimy również Poradnię Ginekologiczną oraz Szkołę Rodzenia,
która przygotowuje przyszłych rodziców do
porodu. Oddział wyposażony został w no-
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W oddziale wewnętrznym prowadzone jest
szerokoprofilowe leczenie w zakresie chorób
wewnętrznych. Świadczenia obejmują zarówno diagnostykę jak i leczenie. W celu dokładnej i wykonywanej w optymalnym czasie
diagnostyki wykorzystujemy nowoczesną
aparaturę medyczną w którą wyposażony
jest Szpital.
Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, endoskopowych przewodu pokarmowego, a także badań układu krążenia (ECHO,
badanie czynnościowe układu krążenia,
Holter - EKG oraz ciśnieniowy). Zapewniamy
również pełną diagnostykę radiologiczną
(USG, RTG, TK).

Opieka długoterminowa
W placówce opiekę znajdują osoby wymagające stałej pielęgnacji i nadzoru medycznego. Pacjentom zapewniamy fachową
pomocą lekarską i pielęgniarska, opiekę psychologa, logopedy oraz fizjoterapeuty. Pod
nadzorem wykwalifikowanej kadry medycznej prowadzona jest terapia zajęciowa oraz
rehabilitacja.

„Więcej i lepiej dla pacjenta“
Szpitale i inne placówki ochrony
zdrowia powinny być miejscami
przyjaznymi i ukierunkowanymi na
potrzeby pacjentów. Nowy Szpital to
nowe spojrzenie na pacjenta, który
jest głównym podmiotem w ochronie
zdrowia.
Chcemy otaczać coraz lepszą opieką
medyczną, coraz większą liczbę
pacjentów. Skupiamy się na potrzebach
zdrowotnych pacjentów i lokalnych
społeczności oraz realizowaniu ich
oczekiwań. Chcemy zmieniać szpitale
na bardziej przyjazne dla pacjentów
angażując w zmiany w personel.
Nowy Szpital w Świebodzinie
sp. z o.o. razem z 12 innymi placówkami
tworzy Grupę Nowy Szpital. Wszystkie
szpitale w Grupie le,m jhycjkmchkczą
pacjentów w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego. Celem
GNS jest dostarczanie wysokiej jakości
usług medycznych coraz większej
liczbie pacjentów.
Realizując swój cel Grupa Nowy Szpital:
• dba o coraz wyższą jakość leczenia
i obsługi pacjentów,
• rozwija usługi medyczne mając na
uwadze potrzeby pacjentów,
• dba o relacje z partnerami
samorządowymi i nawiązuje
nowe kontakty z samorządami
zainteresowanymi współpracą.

Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.

• Kardiologii
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Nowy Szpital w Świeciu sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie

Nowy Szpital w Świeciu sp. z o.o.

tel. 52 33 34 526
sekretariat.swiecie@nowyszpital.pl
www.nowyszpital.pl/swiecie

Leczenie szpitalne
• Chirurgia ogólna
• Ginekologia i położnictwo
• Neonatologia
• Neurologia
• Oddział obserwacyjno-zakaźnym
• Oddział chorób wewnętrznych
• Oddział chorób płuc
• Oddział medycyny paliatywnej
• Ortopedia i Traumatologia Ruchu
• Pediatria
• Anestezjologia i Intensywna Terapia

Prowadzimy poradnie
specjalistyczne w zakresie
• Alergologii
Nowy Szpital w Świeciu sp. z o.o. jest częścią

• Chirurgii urazowo-ortopedycznej

Grupy Nowy Szpital Sp. z o.o., którą tworzy 12

• Chorób Zakaźnych

powiązanych ze sobą placówek. Wszystkie

• Chorób Płuc i Gruźlicy

szpitale Grupy leczą w ramach kontraktów

• Dermatologii i wenerologii

z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W 2015 zaplecze diagnostyczne rozszerzy
się o nowoczesną aparaturę m.in. do diagnostyki dziecięcej. Najważniejszą planowaną
inwestycją jest otwarcie pracowni rezonasu
magnetycznego.

• Diabetologii

Obecnie w ramach umów zawartych z NFZ

Leczenie szpitalne

• Endokrynologii

placówka w Świeciu zapewnia pacjentom

• Gastroenterologii

pomoc w

Neurologia

• Ginekologii i położnictwa

zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specja-

• Kardiologii

listycznej, lecznictwa szpitalnego, reha-

• Leczenia Osteoporozy

bilitację w warunkach szpitalnych. Szpital

• Logopedii

w Świeciu dysponuje szpitalnym oddziałem

Nowy Szpital w Świeciu sp. z o.o.

• Otolaryngologii
• Medycyny Sportowej

ratunkowym z nowoczesnym lądowiskiem
dla lotniczego pogotowia ratunkowego
oraz zespołami ratownictwa medyczne-

Szpital w Świeciu jest jednym z nielicznych
w województwie kujawsko-pomorskim
ośrodków kompleksowego leczenia udarów.
Placówka dysponuje oddziałem udarowym, oddziałem rehabilitacji neurologicznej wczesnopoudarowej oraz poradnią neurologiczną.

Diagnostyka

z usług medycznych oferowanych przez od-

• Laboratorium analityczne

działy szpitalne, które do swojej działalności

• Pracownia diagnostyki kardiologicznej

wprowadzają ciągle nowe metody leczenia

• Pracownia USG i RTG

i korzystają z nowoczesnego sprzętu.

Oddział Udarowy zapewnia szybką diagnostykę i leczenie pacjentów po udarze mózgu
zgodnie z aktualnymi zaleceniami łącznie
z leczeniem trombolitycznym (3 miejsce
w województwie pod względem wykonywania tromboliz). Szpital dokonuje leczenia
plazmoferezą bezpośrednio na oddziale oraz
na własnym sprzęcie bez konieczności wypożyczania aparatury z Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

• Pracownia tomografii komputerowej

Rocznie w przyszpitalnych poradniach spe-

Chirurgia

• Nefrologii
• Neurologii
• Psychologii
• Rehabilitacji
• Reumatologii

go. Placówka prowadzi stację dializ, opiekę
długoterminową oraz bezpłatną szkołę rodzenia. Osiem oddziałów Nowego Szpitala
w Świeciu posiada akredytację do szkolenia
lekarzy. Pacjenci szpitala mogą korzystać

• Pracownia spirometrii

cjalistycznych leczonych jest ponad 60 tys.

• Pracownia bronchoskopii

pacjentów a hospitalizowanych jest ponad

W placówce działa
• Opieka długoterminowa
• Rehabilitacja
• Stacja dializ

14 tys.
Placówka posiada dobrą bazę diagnostyczną, na którą składają się m.in.: laboratorium,
pracownia diagnostyki obrazowej: RTG,
USG, USG Dopplera, pracownia tomografii
komputerowej, pracownia diagnostyki kardiologicznej, pracownie spirometrii i bronchoskopii.
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zakresie: podstawowej opieki

Świecka chirurgia wykonuje planowe i doraźne procedury operacyjne i diagnostyczne w pełnym zakresie technik: klasycznej,
endoskopowej laparoskopowej. Jako jeden
z 2 szpitali powiatowych w województwie
kujawsko-pomorskim szpital zapewnia badania i zabiegi na drogach żółciowych. Nowy
Szpital w Świeciu jest jedynym szpitalem powiatowym w województwie kujawsko – pomorskim, który wykonuje zabiegi laparoskopowe przepukliny pachwinowej.
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Ortopedia
Atutem oddziału ortopedycznego jest doświadczony zespół specjalistów, którzy wykonują szeroki zakres zabiegów z dziedziny
chirurgii urazowej i ortopedii: endoprotezoplastyki stawów biodrowych, kolanowych,
barkowych; artroskopie i rekonstrukcje więzadeł stawów kolanowych, barkowych, skokowych; osteotomie korekcyjne czy zabiegi
mikrochirurgiczne łącznie z przeszczepami
nerwów obwodowych. Jako nieliczni wśród
szpitali powiatowych implantujemy protezy
barkowe i kolanowe.
Ginekologia i położnictwo
Nowy Szpital w Świeciu oferuje szeroki zakres diagnostyki i leczenia chorób kobiecych. Wykonujemy pełen zakres operacji
ginekologicznych, zabiegi laparoskopowe,
diagnostyczne i operacyjne. Leczenie może
być kontynuowane w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych. Szpital zapewnia
przyszłym rodzicom kompleksową opiekę
przez cały okres ciąży aż do porodu. Prowadzimy bezpłatną szkołę rodzenia. Dla łagodzenia bólu stosowane są zarówno niefarmakologiczne metody jak i farmakologiczne
w tym, tzw. gaz rozweselający. Rodzice mogą
korzystać z całodobowej poradni laktacyjnej.
Szpital prowadzi również oddział neonatologiczny i pediatryczny.

Rehabilitacja
Pomagamy przywrócić sprawność pacjentom:
• po złożonych urazach narządu ruchu,
• ze zmianami zwyrodnieniowo zapalnymi
narządu ruchu,

Katalog |

• z uszkodzeniami i schorzeniami obwodowego układu nerwowego
• z chorobami zwyrodnieniowymi układu
nerwowego, stwardnieniem rozsianym,
• z chorobą Parkinsona
• z zespołami bólowymi kręgosłupa,
Dializoterapia
Nowy Szpital w Świeciu jest jednym z 9
ośrodków w województwie kujawsko-pomorskim wykonującym zabiegi ratujące
życie osobom cierpiącym na niewydolność
nerek. Zapewniamy leczenie: przewlekłych
i, ostrych stanów niewydolności nerek, zatruć endogennych i egzogennych, zaburzeń
wodno-elektrolitowe i gospodarki kwasowo - zasadowej. Stacja dializ współpracuje
z Ośrodkami Transplantologii i przygotowuje pacjentów do przeszczepu nerek. Wszystkim pacjentom zapewniamy komfortowy
transport na dializę oraz powrót po dializie
do domu.

Opieka długoterminowa
Nowy Szpital w Świeciu prowadzi oddział paliatywny. Na tym oddziale otaczamy opieką
lekarską osoby przewlekle chore w terminalnej fazie choroby. Zapewniamy bezpłatną
pomoc medyczną lekarsko-pielęgniarska,
w szpitalu i w domu chorego. Doradzamy pacjentom i ich rodzinom jak uchronić się przed
niektórymi dolegliwościami. Udzielamy
wsparcia psychicznego tym, którzy w obliczu
przewlekłej choroby wymagają pomocy.

„Więcej i lepiej dla pacjenta“
Szpitale i inne placówki ochrony
zdrowia powinny być miejscami
przyjaznymi i ukierunkowanymi na
potrzeby pacjentów. Nowy Szpital to
nowe spojrzenie na pacjenta, który
jest głównym podmiotem w ochronie
zdrowia.
Chcemy otaczać coraz lepszą opieką
medyczną, coraz większą liczbę
pacjentów. Skupiamy się na potrzebach
zdrowotnych pacjentów i lokalnych
społeczności oraz realizowaniu ich
oczekiwań. Chcemy zmieniać szpitale
na bardziej przyjazne dla pacjentów
angażując w zmiany w personel.
Nowy Szpital w Świeciu sp. z o.o.
razem z 12 innymi placówkami tworzy
Grupę Nowy Szpital. Wszystkie
szpitale w Grupie le,m jhycjkmchkczą
pacjentów w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego. Celem
GNS jest dostarczanie wysokiej jakości
usług medycznych coraz większej liczbie
pacjentów.
Realizując swój cel Grupa Nowy Szpital:
• dba o coraz wyższą jakość leczenia
i obsługi pacjentów,
• rozwija usługi medyczne mając na
uwadze potrzeby pacjentów,
• dba o relacje z partnerami
samorządowymi i nawiązuje
nowe kontakty z samorządami
zainteresowanymi współpracą.

Nowy Szpital w Świeciu sp. z o.o.

• Chirurgii Ogólnej
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Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.

Tel/Fax 56 688-17-25
e-mail: sekretariat.wabrzezno@nowyszpital.pl
www.nowyszpital.pl/wabrzezno

Leczenie szpitalne
• Chirurgia ogólna
• Oddział chorób wewnętrznych
• Ginekologia

Prowadzimy poradnie
specjalistyczne w zakresie
• Chirurgii ogólnej
• Chirurgii urazowo-ortopedycznej
• Dermatologii
• Diabetologii
• Endokrynologii
• Okulistyki
• Otolaryngologii
• Ginekologii i położnictwa
• Psychiatrii
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o. jest

systematycznie modernizuje oddziały i pra-

kończyn dolnych, przepukliny pachwinowej,

w środowisku rodzinnym. Wąbrzeski Zakład

• Rehabilitacji

częścią Grupy Nowy Szpital Sp. z o.o., którą

cownie. W 2015r. gruntowną modernizację

przepukliny brzusznej). Po remoncie oddział

Opiekuńczo – Leczniczy zapewnia rehabili-

tworzy 12 powiązanych ze sobą placówek.

przejdzie blok operacyjny oraz izba przyjęć.

zyskał pracownię endoskopową wyposażoną

tację uzależnioną od stanów pacjentów oraz

Wszystkie Szpitale Grupy Nowy Szpital leczą

Placówka posiada Certyfikat ISO 9001:2008.

w wysokiej klasy sprzęt. Od czerwca 2014r.

pomocniczy sprzęt specjalistyczny np. laser

w szpitalu wykonywane są zabiegi neurolo-

terapeutyczno – biostymulacyjny, wannę

giczne i ortopedyczne: krioablacje (dla pa-

z hydromasażem.

Diagnostyka
• Laboratorium analityczne
• Pracownia USG
• Pracownia RTG

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.

szem Zdrowia.

Szpital został wyróżniony certyfikatem za
udział w Kujawsko-Pomorskim Programie

cjentów cierpiących na bóle neurologiczne

Obecnie w ramach umów zawartych z NFZ

Promocji Zdrowia Psychicznego w Miejscu

placówka zapewnia pacjentom pomoc w za-

Pracy oraz certyfikatem Wojewody Kujaw-

W placówce działa

kresie: podstawowej opieki zdrowotnej, am-

sko-Pomorskiego „Szpital przyjazny kom-

• Opieka długoterminowa

bulatoryjnej opiece specjalistycznej, leczni-

batantom”.

ka), palec zatrzaskujący, guz nadgarstka, guz

• Ratownictwo medyczne

ctwa szpitalnego i opieki długoterminowej.

Lecznictwo szpitalne

towną modernizację.

• Pracownia endoskopii
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w ramach kontraktów z Narodowym Fundu-

• Pomoc doraźna

Lecznica posiada w swojej strukturze cztery
oddziały: chirurgiczny, chorób wewnętrznych, 15 poradni oraz zakład opiekuńczo-leczniczy. Należącego do szpitala zespoły
ratownictwa medycznego stanowią część
Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. Baza diagnostyczna szpitala to: laboratorium analityczne, gabinety RTG i USG
oraz pracownia badań endoskopowych,
gdzie wykonywane są badania gastroskopii
i kolonoskopii.
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie zapewnia również podstawową opiekę zdrowotną oraz
nocną i świąteczną pomoc lekarską. Pracują-

kręgosłupa), otwarta dekompresja nerwu
pośrodkowego (tzw. zespół cieśni nadgarstpodudzia. W 2014 oddział przeszedł grun-

Oddział ginekologiczny zapewnia pa-

Na oddziale wewnętrznym leczone są

cjentkom szeroki zakres diagnostyki i le-

osoby dorosłe z takimi schorzeniami we-

czenia schorzeń układu płciowego, w tym:

wnętrznymi jak zawał mięśnia sercowego,

nowoczesne operacje w technice małoin-

schorzenia układu krążenia wymagające

wazyjnej, operacje torbieli jajnika w tech-

specjalistycznego leczenia, powikłane za-

nice laparoskopowej, leczenie nietrzymania

palenia płuc, ciężkie zaburzenia układu od-

moczu, diagnostyka zaburzeń czynności jaj-

dechowego, schorzenia układu pokarmo-

ników. Pacjentki mogą kontynuować lecze-

wego wymagające precyzyjnej diagnostyki.

nie w przyszpitalnej poradni. Przy szpitalu

Oddział dysponuje bieżnią do prób wysił-

działa bezpłatna szkoła rodzenia, która po-

kowych, holterem EKG i holterem ciśnienio-

maga rodzicom w przygotowaniach się do

wym oraz posiada możliwość korzystania

porodu i poradnia laktacyjna. Szpital znalazł

z pomocy Pracowni USG i Gastrofiberosko-

się wśród laureatów konkursu dla realizato-

pii oraz Pracowni RTG.

rów populacyjnego programu profilaktyki

cy tam specjaliści udzielają porad z zakresu:

i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

Rehabilitacja

medycyny rodzinnej, chirurgii ogólnej, chi-

za wykonanie największej liczby badań cy-

W działającym przy szpitalu zakładzie reha-

rurgii urazowo ortopedycznej, diabetologii,

tologicznych.

bilitacji pomoc znajdują pacjenci po przeby-

Oddział Chirurgiczny przyjmuje pacjentów

tych urazach i chorobach narządów ruchu.

zarówno na leczenie planowe jak i w trybie

Opieka długoterminowa

dermatologii, pulmonologii, okulistyki, otolaryngologii, ginekologii i położnictwa, psychiatrii i psychologii.

nagłym. Oddział zajmuje się głównie scho-

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie dysponuje 168

rzeniami gastroenterologicznymi (schorze-

łóżkami. Rocznie w szpitalu hospitalizowa-

nia jamy brzusznej). Oddział dysponuje lapa-

nych jest ponad 4 tys. pacjentów a 11 tys.

roskopem do operacji małoinwazyjnych (np.

korzysta z przyszpitalnych poradni. Szpital

operacje pęcherzyka żółciowego, żylaków
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W strukturach szpitala funkcjonuje zakład
opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów, którzy
nie wymagają hospitalizacji ale ze względu na stan zdrowia nie mogą przebywać
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„Więcej i lepiej dla pacjenta“
Szpitale i inne placówki ochrony
zdrowia powinny być miejscami
przyjaznymi i ukierunkowanymi na
potrzeby pacjentów. Nowy Szpital to
nowe spojrzenie na pacjenta, który
jest głównym podmiotem w ochronie
zdrowia.
Chcemy otaczać coraz lepszą opieką
medyczną, coraz większą liczbę
pacjentów. Skupiamy się na potrzebach
zdrowotnych pacjentów i lokalnych
społeczności oraz realizowaniu ich
oczekiwań. Chcemy zmieniać szpitale
na bardziej przyjazne dla pacjentów
angażując w zmiany w personel.
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o.
razem z 12 innymi placówkami tworzy
Grupę Nowy Szpital. Wszystkie szpitale
w Grupie leczą pacjentów w ramach
powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego. Celem GNS jest
dostarczanie wysokiej jakości usług
medycznych coraz większej liczbie
pacjentów.
Realizując swój cel Grupa Nowy Szpital:
• dba o coraz wyższą jakość leczenia
i obsługi pacjentów,
• rozwija usługi medyczne mając na
uwadze potrzeby pacjentów,
• dba o relacje z partnerami
samorządowymi i nawiązuje
nowe kontakty z samorządami
zainteresowanymi współpracą.

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.

• Psychologii
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Nowy Szpital we Wschowie sp. z o.o.
ul. ks. Andrzeja Kostki 33, 67-400 Wschowa

Nowy Szpital we Wschowie sp. z o.o.

tel. 65 540 27 61
sekretariat.wschowa@nowyszpital.pl
www.nowyszpital.pl/wschowa

Leczenie szpitalne
• Chirurgia ogólna
• Ginekologia, położnictwo
i neonatologia
• Okulistyka – oddział jednego dnia
• Oddział chorób wewnętrznych
• Anestezjologia i intensywna terapia

Prowadzimy poradnie
specjalistyczne w zakresie
• Chirurgii ogólnej
• Chirurgii urazowo-ortopedycznej
• Ginekologii i położnictwa
• Kardiologii
• Logopedii
• Nefrologii
• Psychiatrii
• Reumatologii
• Terapii uzależnień
• Urologii

Diagnostyka
• Laboratorium analityczne
• Pracownia USG
• Pracownia RTG

Nowy Szpital we Wschowie sp. z o.o.

• Pracownia endoskopii
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W placówce działa
• Opieka długoterminowa (ZOL i ZOL
PW)
• Opieka hospicyjna (stacjonarna
i domowa
• Stacja dializ
• Ratownictwo medyczne

Nowy Szpital we Wschowie sp. z o.o. należy
Grupy Nowy Szpital Sp. z o.o., którą tworzy
12 powiązanych ze sobą placówek. Wszystkie Szpitale Grupy Nowy Szpital leczą w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
Obecnie w ramach umów zawartych z NFZ
placówka we Wschowie zapewnia pacjentom pomoc w zakresie: podstawowej opieki
zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego i ratownictwa medycznego. Szpital we Wschowie
prowadzi również dializoterapię oraz opiekę
długoterminową i hospicyjną. Przy szpitalu
we Wschowie funkcjonuje nowoczesna stacja
dializ. Szpital dysponuje czterema zespołami
ratownictwa medycznego. Rocznie z poradni specjalistycznych szpitala we Wschowie
korzysta ponad 7 tys. pacjentów a ponad 3,5
tys. jest hospitalizowanych. Placówka wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001.

Lecznictwo szpitalne
Nowy Szpital we Wschowie oferuje: leczenie
szpitalne w 5 oddziałach. Oddział chorób
wewnętrznych gwarantuje pacjentom szeroki zakres badań diagnostycznych i leczniczych. Zapewniamy na miejscu dostęp do
pracowni diagnostyki obrazowej, diagnostyki kardiologicznej, laboratorium analitycznego z serologią oraz do pracowni endoskopowej. Gwarantujemy szeroki zakres świadczeń
diagnostyczno – leczniczych dla pacjentów
ze schorzeniami układu krążenia, płuc, przewodu pokarmowego czy cukrzycą.
W oddziale chirurgii ogólnej zabiegi wykonywane są metodą tradycyjną oraz laparoskopową przy wykorzystaniu wysokiej klasy
specjalistycznego sprzętu Na oddziale wykonuje się wszystkie zabiegi z zakresu chirur-

gii ogólnej. Własne pracownie diagnostyki
obrazowej oraz wykonywane na miejscu badania endoskopowe ułatwiają postawienie
szybkiej diagnozy.
Oddział Leczenia Jednego Dnia - Okulistyka
Na oddziale wykonywane są zabiegi usunięcia zaćmy i witrektomii. Atutem oddziału jest
zespół doświadczonych lekarzy, specjalizujących się od lat w tego typu zabiegach oraz
wysokiej klasy sprzęt używany do operacji,
m.in. mikroskop okulistyczny i facoemulsyfikator. Zabieg, który trwa ok. 20 minut, wykonuje się na bloku operacyjnym. Po krótkim,
zwykle 2-godzinnym wypoczynku po operacji pacjent wraca do domu. W Nowym Szpital
przeprowadza również zabiegi witrektomii.
Witrektomia to często zabieg ostatniej szansy
stosowany w celu stabilizacji, przywrócenia
lub też poprawy funkcji siatkówki. Technika
polega na mechanicznym wycięciu ciała szklistego - galaretowatej struktury, wypełniającej tylną, największą komorę oka (tzw. ciała
szklistego). Korzyści wynikające z zabiegu to ,
m.in.: poprawa ostrości widzenia, stabilizacja
ostrości widzenia, spowolnienie procesu chorobowego uszkadzającego widzenie.
Ginekologia i położnictwo
Nowy Szpital we Wschowie oferuje szeroki
zakres diagnostyki i leczenia chorób kobiecych. Wykonujemy szeroki zakres operacji
ginekologicznych metodą klasyczną, laparoskopową oraz histeroskopie. Leczenie może
być kontynuowane w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych.
Szpital zapewnia przyszłym rodzicom kompleksową opiekę przez cały okres ciąży aż
do porodu. W Szpitalu działa Szkoła Rodzenia, prowadząca bezpłatne zajęcia przygotowujące do porodu. Pacjentki oraz mamy
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z noworodkami mają do dyspozycji nieduże,
kolorowe i przytulne sale. Porody odbywają się w klimatyzowanej sali, wyposażonej
w nowoczesne łóżko porodowe i stanowisko
do resuscytacji noworodka. Porody rodzinne
są bezpłatne. Każde dziecko tuż po narodzinach ma wykonywane przesiewowe badanie
słuchu, pozwalające na wykrycie ewentualnych wad słuchu we wczesnym etapie. Kobiety rodzące we wschowskim szpitalu mogą
skorzystać z nowej formy uśmierzania bólu
– gazem rozweselającym (podtlenek azotu).
Szpital dysponuje oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii z czterema stanowiskami intensywnego nadzoru. W OAiIT
leczeni są chorzy z niewydolnością wielonarządową, chorobą poresuscytacyjną, zaburzeniami kardiologicznymi, chorzy po
rozległych zabiegach chirurgicznych, a także
wszyscy inni chorzy w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
Personel anestezjologiczny zapewnia obsługę
podczas zabiegów operacyjnych oraz udziela
pomocy na terenie całego szpitala– reanimacje i interwencje w stanach zagrożenia życia.

Opieka długoterminowa
Realizowana jest przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Wentylowanych Mechanicznie. ZOL
zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską
i lekarską oraz rehabilitację , terapię zajęciową a w razie potrzeby konsultację specjalistyczne wsparcie psychologa i zajęcia z logopedą i. Zakład wyposażony jest w sprzęt
wspomagający opiekę nad pacjentami niepełnosprawnymi. Pacjenci mogą korzystać
ze świetlicy, terapii zajęciowej, muzykoterapii, rehabilitacji i ogrodu. Placówka mieści się
w osobnym parterowym budynku Fundacji
Sue Ryder, otoczonym zielenią.
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W strukturze szpitala funkcjonują również hospicjum stacjonarne i domowe.
W ten sposób szpital zapewnia opiekę wykwalifikowanego personelu nad pacjentami
ciężko chorymi, pomagając w walce z bólem,
zarówno w warunkach szpitalnych, jak domowych. W opiece nad nieuleczalnie chorymi kadrze lekarskiej i pielęgniarskiej pomaga
psycholog i duszpasterze.

„Więcej i lepiej dla pacjenta“

Stacja dializ

Chcemy otaczać coraz lepszą opieką
medyczną, coraz większą liczbę
pacjentów. Skupiamy się na potrzebach
zdrowotnych pacjentów i lokalnych
społeczności oraz realizowaniu ich
oczekiwań. Chcemy zmieniać szpitale
na bardziej przyjazne dla pacjentów
angażując w zmiany w personel.

Stacja dializ dysponuje 16 stanowiskami dializacyjnymi. Stacja jest wyposażona w kompleks pomieszczeń w zakresie medycznym,
pomocniczym i socjalnym. W ramach umowy
z NFZ wykonujemy świadczenia z zakresu: hemodializy, kwalifikacji do przeszczepów oraz
poradni nefrologicznej. Szpital we Wschowie
zapewnia dostęp do badań laboratoryjnych,
bakteriologicznych i biochemicznych oraz
wirusologicznych oraz tomografii komputerowej, które są wymagane przy udzielaniu
świadczeń w tych zakresach.

Rehabilitacja
Dużym zainteresowaniem pacjentów cieszy
się pracownia rehabilitacji. Wykonywane są
w niej zabiegi przy użyciu specjalistycznego
sprzętu - magnetronika, lasera, nowoczesnego aparatu do prądów interferencyjnych, solluksu i in. Stosowane w pracowni prądy małej częstotliwości służą do uśmierzania bólu,
przy czym jest to sposób leczenia bez ryzyka,
nieinwazyjny, nieuzależniający i bez efektów
ubocznych. W ramach rehabilitacji prowadzone są również masaże lecznicze i gimnastyka wzmacniająca mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę i koordynację
kręgosłupa.

Szpitale i inne placówki ochrony
zdrowia powinny być miejscami
przyjaznymi i ukierunkowanymi na
potrzeby pacjentów. Nowy Szpital to
nowe spojrzenie na pacjenta, który
jest głównym podmiotem w ochronie
zdrowia.

Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o.
razem z 12 innymi placówkami tworzy
Grupę Nowy Szpital. Wszystkie szpitale
w Grupie leczą pacjentów w ramach
powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego. Celem GNS jest
dostarczanie wysokiej jakości usług
medycznych coraz większej liczbie
pacjentów.
Realizując swój cel Grupa Nowy Szpital:
• dba o coraz wyższą jakość leczenia
i obsługi pacjentów,
• rozwija usługi medyczne mając na
uwadze potrzeby pacjentów,
• dba o relacje z partnerami
samorządowymi i nawiązuje
nowe kontakty z samorządami
zainteresowanymi współpracą.

Nowy Szpital we Wschowie sp. z o.o.

• Okulistyki
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Ośrodek Chirurgii Oka
Prof. Z. Zagórskiego sp. z o.o.

Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Z. Zagórskiego sp. z o.o.
Al. Małachowskiego 5, 24-150 Nałęczów
Tel. 81 5015 799, 81 5015 798, 81 7474 566

Badania diagnostyczne oraz
leczenie ambulatoryjne
W naszych gabinetach dostępne są:
• Podstawowe badania okulistyczne
• Diagnostyka i leczenie jaskry i chorób
siatkówki (również stosowanie laserów)
• Diagnostyka wad wzroku i dobór
okularów
• Diagnostyka i leczenie zeza
i niedowidzenia
• Diagnostyka i leczenie chorób
powierzchni oka:
• Zespół suchego oka,
• Zapalenia powiek, spojówek i rogówki
• Ultradźwiękowe i laserowe (Kraków)
pomiary długości gałki ocznej

• Kwalifikacja do operacji i badania
pooperacyjne
• Badania konsultacyjne i porady
w trudnych przypadkach
• Badania laboratoryjne

Leczenie operacyjne
• We wszystkich ośrodkach są
nowocześnie wyposażone
klimatyzowane sale operacyjne
spełniające aktualne normy krajowe
i międzynarodowe.
• Zabiegi wykonujemy w znieczuleniu
miejscowym ze stałą opieką
i monitorowaniem przez anestezjologa,
a w razie potrzeby w znieczuleniu
ogólnym.

Ośrodek Chirurgii Oka

Zakres operacji:
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• Fakoemulsyfikacja zaćmy z wszczepami
soczewek, w tym najnowszej generacji
soczewek asferycznych z filtrem
żółtym (Acrysof Natural IQ), soczewek
multifokalnych (Restor) i torycznych
(Acrysof Toric).
• Zaawansowane operacje siatkówki
i ciała szklistego (witrektomie).
• Operacje przeciwjaskrowe, w tym
z zastosowaniem implantów
i antymetabolitów.
• Zaawansowane operacje zeza.
• Operacje plastyczne.
• Usunięcie gałki ocznej
z wszczepieniem implantu
• Iniekcje doszklistkowe

Szanowni Państwo,
Ośrodki Chirurgii Oka Profesora Zagórskiego działają od 1998roku. Pierwszy powstał
w Nałęczowie, następny w Rzeszowie w roku
2005, a trzeci, w Krakowie, rozpoczął działalność w roku 2008.
Inicjator powstania ośrodków, prof. Zbigniew Zagórski, w latach 1991-2006 Kierownik Katedry Okulistyki im. Prof. Krwawicza
Akademii Medycznej w Lublinie, jest ekspertem i członkiem licznych prestiżowych
organizacji międzynarodowych. Należą do
nich Academia Ophthalmologica Internationalis i Academia Ophthalmologica Europea,
a także Międzynarodowa Rada Okulistyki, zarządzająca Federacją około 200 Towarzystw
Okulistycznych z całego świata, w której prof.
Zagórski reprezentuje kraje Europy Środkowej i Wschodniej.

Byli pionierami w Polsce stosowania przeszczepów rąbka rogówki i błony owodniowej oraz mają duże doświadczenie w przeszczepach rogówki, zarówno drążących, jak
i warstwowych.
Ośrodki Chirurgii Oka oferują pełny zakres
pomocy w leczeniu takich chorób jak zaćma,
jaskra, choroby siatkówki i ciała szklistego,
zapalenia rogówki i powierzchni oka, „suche oko”, zapalenia błony naczyniowej, zezy,
a także operacje plastyczne powiek i inne
zabiegi.
Z całym przekonaniem zapraszamy Państwa
do korzystania z usług naszych ośrodków
i chętnie służymy dodatkowymi informacjami, które mogłyby pomóc Państwu w podjęciu przemyślanej decyzji.
Życzymy Państwu miłego pobytu w Ośrodkach w Nałęczowie, Rzeszowie i Krakowie.

Ośrodek Chirurgii Oka

• Pomiary ciśnienia środocznego
i pachymetria

Prof. Zagórski i Jego Współpracownicy utrzymują ścisłe kontakty z wybitnymi okulistami
w Polsce i na świecie i byli organizatorami
kilkudziesięciu kursów i konferencji z udziałem międzynarodowym. Większość lekarzy
współpracujących z prof. Zagórskim odbyła
liczne staże zagraniczne i krajowe i wszyscy
reprezentują wysoki poziom fachowy. Są zapraszani na międzynarodowe kursy i konferencje jako wykładowcy i instruktorzy.
Już od kilkunastu lat rutynowo stosują nowoczesne metody fakoemulsyfikacji zaćmy,
witrektomii, operacji przeciwjaskrowych
z zastosowaniem implantów i antymetabolitów, zaawansowanych operacji zeza.
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Ośrodek Mikrochirurgii i Terapii Okulistycznej OKO.M
Dr n. med. Jarosław Miśkiewicz

Ośrodek Mikrochirurgii i Terapii Okulistycznej OKO.M
Dr n. med. Jarosław Miśkiewicz
ul. Wandy Rutkiewicz 25a, 50-571 Wrocław, Polska
Telefon: + 48 71 373 26 18
Fax: + 48 71 373 26 18
e-mail: info@okom.net.pl
www.okom.net.pl

Diagnostyka okulistyczna:
• komputerowe badanie wady wzroku,
• bezkontaktowy pomiar ciśnienia,
• aplanacyjny pomiar ciśnienia,
• badanie grubości rogówki,
• badanie śródbłonka rogówki,
• gonioskopia,
• pole widzenia,
• USG gałki ocznej,
• UBM gałki ocznej,
• OCT - tomografia siatkówki,
• angiografia fluoresceinowa.
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• YAG kapsulotomia - leczenie zaćmy
wtórnej,
• irydotomia laserowa,

Ośrodek Mikrochirurgii i Terapii Okulistycz-

mografia siatkówki, angiografia fluoresce-

urządzenia jest wykorzystanie technologii

znajdują swoje połączenie w Salonie Op-

• leczenie laserowe schorzeń siatkówki.

nej OKO.M we Wrocławiu od ponad 20 lat

inowa umożliwia precyzyjne postawienie

ultradźwięków Ozil, co jest obecnie najlep-

tycznym OKO.M. Przy pomocy zintegrowa-

Leczenie chirurgiczne:

specjalizuje się w diagnostyce i ambulato-

diagnozy oraz monitorowanie procesu le-

szą i najbezpieczniejsza metodą rozbicia

nego panelu pomiarowego ImpressionIST

ryjnym leczeniu chorób przedniego odcinka

czenia. Indywidualne podejście do każdego

zmienionej zaćmowo soczewki. Pozwala to

jesteśmy w stanie zaprojektować soczewki,

gałki ocznej. Dr n. med. Jarosław Miśkiewicz,

przypadku chorobowego zapewnia kom-

osiągnąć najlepsze efekty operacyjne oraz

które umożliwią pacjentowi idealne widze-

jako pierwszy założył tego typu prywatny

fort i bezpieczeństwo pacjentowi.

zredukować do minimum ryzyko powikłań.

nie na każdą odległość.

• zabiegi plastyczne powiek,
• leczenie chirurgiczne zaćmy,
• leczenie chirurgiczne jaskry,
• leczenie AMD,
• zastrzyki doszklistkowe.

Usługi optyczne:
• badanie optometrysty,
• dobór soczewek kontaktowych,
• dobór szkieł korekcyjnych.

ośrodek na terenie Dolnego Śląska i obecnie, jako jedyny w rejonie, wykonuje niepenetrujące zabiegi przeciw jaskrowe.

Laseroterapia zaćmy wtórnej, jaskry oraz
zwyrodnień siatkówki ma na celu jak
najdłużej podtrzymać i zabezpieczyć pra-

Moc wszczepianych soczewek oblicza się
z dużą precyzją za pomocą IOL-Master najnowszej generacji.

Okulistyka to dziedzina wiedzy medycznej,

widłowe funkcje wnętrza oka i siatkówki.

Soczewki sztuczne, które są wszczepiane po

dotycząca jednego z najważniejszych na-

Zabiegi te wykonywane są przy użyciu no-

usunięciu zaćmy to także najwyższy stan-

rządów zmysłu - wzroku. W ostatnich latach

woczesnej aparatury medycznej, której ce-

dard rozwiązań technologicznych. Pozwala-

zaobserwowano jej dynamiczny rozwój.

chami są bezpieczeństwo, sprawność oraz

ją Pacjentom nie tylko widzieć przejrzyście

W dalszym ciągu podstawą są szczegółowe

skuteczność.

i ostro, ale także likwidują astygmatyzm,

badania okulistyczne oraz dokładny wywiad z pacjentem. W Ośrodku OKO.M szczególną wagę przykłada się do opieki i precyzyjnego prowadzenia leczenia u pacjentów
w podeszłym wieku oraz cierpiących na
różne choroby.

Leczenie chirurgiczne w Ośrodku obejmuje:
zabiegi plastyczne powiek, zaćmy oraz ja-

minimalizują wadę wzroku, a czasem całkowicie uniezależniają od okularów.

skry, leczenie AMD oraz zastrzyki doszklist-

Personel zatrudniony w Ośrodku jest precy-

kowe. Wszystkie procedury chirurgiczne

zyjnie dobierany pod względem doświad-

przeprowadzane są w trybie jednego dnia.

czenia, profesjonalizmu i wiedzy w zakresie

Ogranicza to dyskomfort pacjenta spowo-

okulistyki. Naszym celem jest indywidualne

Zakres świadczeń udzielanych w Ośrodku

dowany zbędnym pobytem w szpitalu, co

i kompetentne podejście do każdego Pa-

obejmuje:

relatywnie przekłada się na proces rekon-

cjenta. Ze względu na dynamikę rozwoju

walescencji po zabiegu. Wszystkie udzie-

medycyny przykładamy wszelkich starań

lane przez nas świadczenia są bezpieczne,

do szkoleń personelu, a także pracy nauko-

przeprowadzane zgodnie z najnowszą do-

wej lekarzy.

• diagnostykę okulistyczną,
• laseroterapię,
• leczenie chirurgiczne.

stępną wiedzą w dziedzinie okulistyki.

Wykorzystanie metod diagnostycznych, ta-

Szczególną uwagę należy zwrócić na zabieg

kich jak: komputerowe badanie wad wzro-

chirurgia, ale także skuteczna pomoc w za-

usunięcia zaćmy, który to zapoczątkował

ku, bezkontaktowy oraz aplanacyjny pomiar

kresie wad refrakcji. Zgodnie z potrzebami

pozostałą działalność Ośrodka. Zgodnie ze

ciśnienia, badanie grubości rogówki, bada-

pacjenta dobierane są odpowiednie warto-

światowymi trendami w chirurgii okulistycz-

nie śródbłonka rogówki, gonioskopia, pole

ści recepty okularowej czy moc korekcyjna

nej, operacje wykonywane są przy użyciu

widzenia, USG i UBM gałki ocznej, OCT - to-

soczewek kontaktowych. Kompleksowe ba-

aparatu Infiniti Vision System. Istotą tego

danie wzroku oraz nowoczesna technologia

Katalog |

Nasz Ośrodek to nie tylko terapia i mikro-
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W naszym ośrodku mając do dyspozycji
najnowocześniejszy sprzęt i doświadczoną
kadrę medyczną zapewniamy naszym pacjentom „LEPSZĄ JAKOŚĆ SPOJRZENIA”

To, co wyróżnia Ośrodek
Mikrochirurgii i Terapii
Okulistycznej OKO.M:
• głęboka wiedza medyczna lekarzy
i pielęgniarek poparta licznymi
szkoleniami w Polsce, Europie
i Ameryce udokumentowana
w pracach naukowych wygłaszanych
na zjazdach i publikowanych
w piśmiennictwie fachowym,
• ciepła, niemal rodzinna atmosfera,
• indywidualne podejście do Pacjenta
i planu jego leczenia,
• nowoczesna aparatura medyczna
i otwartość kadry medycznej na
postęp technologiczny,
• dogodna lokalizacja.

Ośrodek posiada także umowę
z Narodowym Funduszem Zdrowia na
leczenie ambulatoryjne i chirurgiczne.

Ośrodek Mikrochirurgii i Terapii Okulistycznej OKO.M

Ośrodek Mikrochirurgii i Terapii Okulistycznej OKO.M

Laseroterapia:
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Prywatna Lecznica Certus sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 156, 60-309 Poznań

Prywatna Lecznica Certus sp. z o.o.

Tel. (61) 8-604-200
szpital@certus.med.pl
www.certus.med.pl

W naszych placówkach mogą
Państwo skorzystać z usług
lekarzy:
• Alergolog
• Chirurg dziecięcy
• Chirurg naczyniowy
• Chirurg ogólny
• Chirurg onkolog
• Chirurg plastyczny
• Chirurg ręki
• Dermatolog
• Diabetolog
• Dietetyk

• Endokrynolog dziecięcy

usług medycznych działamy nieprzerwanie

• Gastrolog dziecięcy

od 7 stycznia 1992 roku, oferując nowoczesne

• Hematolog

metody leczenia, doświadczoną kadrę medyczną, bardzo dobre warunki pobytu oraz
przyjazną pacjentowi atmosferę w szpitalu.

• Hematolog dziecięcy

Chorym skierowanym na leczenie szpitalne,

• Hepatolog

dla zapewnienia pełnego komfortu oferuje-

• Internista

my pokoje jedno i dwuosobowe, wyposażo-

• Kardiolog

Prywatna Lecznica Certus sp. z o.o.

prywatnym szpitalem w Polsce. Na rynku

• Gastrolog

• Ginekolog

• Kardiolog dziecięcy
• Laryngolog
• Laryngolog dziecięcy

ne we własny węzeł sanitarny, telewizor oraz
bezprzewodowy dostęp do Internetu.
Szpital przyjmuje pacjentów całą dobę zapewniając jednocześnie całodobową opiekę internisty, chirurga i anestezjologa oraz

• Lekarz rodzinny

wykwalifikowanej

• Logopeda

W zależności od rodzaju schorzenia pacjenci

• Medycyna estetyczna
• Medycyna podróży
• Medycyna pracy
• Neurolog
• Nefrolog

kadry

pielęgniarskiej.

kierowani są na Oddział Ogólny, Urologiczny
lub Zabiegowy.
Oddział Ogólny nastawiony jest na krótkoterminową i pełną diagnostykę oraz leczenie:
chorób wewnętrznych, w tym układu krążenia,
zaburzeń metabolicznych, schorzeń układu

• Nefrolog dziecięcy

oddechowego, schorzeń układu pokarmowe-

• Okulista

go, niektórych chorób neurologicznych oraz

• Ortopeda
• Pediatra
• Proktolog
• Psychiatra
• Psycholog
• Pulmonolog/Pulmonolog dziecięcy
• Reumatolog/Reumatolog dziecięcy
• Urolog
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Prywatna Lecznica Certus jest pierwszym

rozrostowych. Zajmujemy się także diagnostyką i leczeniem bezdechu śródsennego.
Nasi lekarze z Oddziału Urologicznego specjalizują się w:
• bezoperacyjnym rozkruszaniu kamieni
w nerkach i przewodach moczowych metodą ESWL,
• zabiegach rozszerzania cewki moczowej,
• operacjach stulejki (obrzezania),
• operacjach wodniaka jądra,

• elektroresekcji guza prostaty lub pęcherza,
• ureterorenoskopii,
• leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu
u kobiet.

go, operacyjne leczenie schorzeń kręgosłupa, operacje wydłużenia kończyn i leczenia
złamań metodą Ilizarową).

dzie minimalizacji ulega ryzyko powikłań

Na terenie Szpitala działa także Centrum
Endoskopii specjalizujące się w badaniach
i zabiegach przewodu pokarmowego.
W Centrum Endoskopii wykonywane są następujące badania diagnostyczne przewodu
pokarmowego:

takich jak: zaburzenia erekcji, nietrzymanie

• gastroskopia,

moczu czy wytrysk wsteczny.

• rektoskopia,

W ramach Oddziału Zabiegowego wykony-

• kolonoskopia (wykonywana ambulatoryjnie lub w ramach pobytu szpitalnego),

Na Oddziale Urologicznym wykonywane są
zabiegi laserowego leczenia łagodnego rozrostu prostaty przy zastosowaniu najnowszej
metody - zielonego lasera. Dzięki tej meto-

wane są zabiegi operacyjne z zakresu:
• chirurgii ogólnej i laparoskopowej (operacje przepuklin, wycięcie tarczycy, usunięcie
pęcherzyka żółciowego, usunięcie wyrostka robaczkowego, operacja żylaków odbytu i inne)
• chirurgii naczyniowej (operacje żylaków
kończyn dolnych metodą laserową i tradycyjną, zabiegi leczenia nadpotliwości kończyn metodą sympatektomii lędźwiowej
lub piersiowej, udrożnianie tętnicy szyjnej,
wycięcie przetoki tętniczo-żylnej czy leczenie trudno gojących się ran z wykorzystaniem metody podciśnieniowej)
• chirurgii dziecięcej,
• chirurgii plastycznej,
• chirurgii onkologicznej,
• ginekologii,
• proktologii,
• laryngologii,
• ortopedii (w tym: artroskopie diagnostyczne i operacyjne, rekonstrukcje więzadła
krzyżowego przedniego – ACL, endoprotezoplastyki stawów biodrowego i kolanowe-
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• ECPW/ERCP,
• Endoskopia kapsułkowa - metoda diagnostyki chorób jelita cienkiego.
W Centrum Endoskopii wykonywane są
również zabiegi endoskopowe przewodu pokarmowego, w tym polipektomia
w trakcie gastroskopii lub kolonoskopii, endoskopowe poszerzenie wpustu żołądka,
mucosectomia górnego i dolnego odcinku
przewodu pokarmowego czy przezskórna
endoskopowa gastrostomia (PEG). Centrum
Endoskopii zajmuje się także nieoperacyjnym leczeniem otyłości z zastosowaniem
balona dożołądkowego.
Z naszym szpitalem współpracuje grono
znakomitych specjalistów z różnych dziedzin
medycyny. w przypadkach tego wymagających lub na życzenie pacjenta możliwe jest
skorzystanie z ich dużej wiedzy i doświadczenia zawodowego.
W ramach Ambulatorium oferujemy 24 godzinną opiekę lekarza chirurga i internisty,
a także dostępność do badań laboratoryjnych,

Katalog |

pracowni RTG i EKG. Po wcześniejszej rezerwacji zapewniamy dostęp do szerokiego wachlarza konsultacji specjalistycznych z większości
specjalizacji oraz badań diagnostycznych.
Z początkiem 2004 roku uruchomiliśmy
nowe Centrum Medyczne nr 1, które zlokalizowane jest na Woli. Ofertę Centrum stanowią przede wszystkim usługi w ramach
umów z NFZ obejmujące poradnie: lekarza
rodzinnego, ginekologa, laryngologa, neurologa i chirurga plastycznego. W placówce
dostępne są też usługi prywatne, w tym Poradnia Medycyny Podróży.
W kwietniu 2007 roku rozpoczęła działalność trzecia z naszych jednostek – Centrum
Medyczne nr 2, mieszczące się na Ratajach.
Wśród bogatej oferty specjalistów polecamy
zwłaszcza usługi dla dzieci oraz usługi leczenia chrapania i bezdechu sennego. Centrum
oprócz pacjentów indywidualnych obsługuje również klientów firmowych, w tym w zakresie medycyny pracy.
Od stycznia 2010 roku pacjenci ze Swarzędza
mogą korzystać z usług naszej najmłodszej
placówki. W Centrum Medycznym nr 3 mogą
Państwo skorzystać bezpłatnie w ramach
umowy z NFZ z konsultacji: lekarza rodzinnego, pediatry, chirurga ogólnego, ginekologa.
Poradnia pediatryczna podzielona jest na
część dla dzieci chorych i zdrowych – każda
z osobnym wejściem i wygodnym podjazdem dla wózków. W Centrum Medycznym nr
3 istnieje także możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza usług prywatnych, zarówno konsultacji specjalistycznych jak i badań
diagnostycznych.

NanoKnife - światowa nowość
w leczeniu nowotworów
Technologia nieodwracalnej elektroporacji (IRE) to nowa, nietermalna metoda ablacji polegająca na przepływie
krótkich impulsów elektrycznych przez
tkankę nowotworową. Impulsy powodują powstanie nieodwracalnych otworów w błonie komórkowej i zwiększenie
jej przepuszczalności, a w konsekwencji
śmierć komórki.
Nowoczesną technologią NanoKnife
mogą być leczeni pacjenci z potwierdzonym nieoperacyjnym nowotworem
trzustki, wątroby lub prostaty nie poddającym się skutecznej chemioterapii
lub radioterapii.
Unikalną cechą tej metody jest fakt
oszczędzania żywych struktur zawierających włókna kolagenowe takich jak
np.: naczynia krwionośne czy przewody żółciowe i trzustkowe. Dzięki tym
cechom pozwala ona na niszczenie guzów znajdujących się w bezpośredniej
bliskości tych struktur. Ma to kluczowe
znaczenie w przypadku guzów zlokalizowanych np. we wnęce wątroby czy
w głowie i trzonie trzustki, gdzie zastosowanie ablacji termicznych jest zazwyczaj niemożliwe.
Nieodwracalna elektroporacja jest nową
metodą leczenia nowotworów - do listopada 2012 wykonano na świecie 1350
procedur. Jak wynika z dostępnych publikacji zagranicznych szybko wzrasta zainteresowanie tą metodą leczenia.
Prywatna Lecznica Certus jest jednym z kilku ośrodków w Polsce i jedynym w Wielkopolsce, w którym dostępna jest ta metoda leczenia.

Prywatna Lecznica Certus sp. z o.o.

• Endokrynolog
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Szpital Pulsmed Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 26
90-248 Łódź

Pulsmed Szpital

tel.: 42 633 32 75
faks: 42 633 32 65
e-mail: pulsmed@pulsmed.com.pl
www.pulsmed.com.pl

Klinika bariatrii i chirurgii plastycznej:
tel.: 42 663 02 10, 42 663 02 12, 42 663 02 14
tel. centrala: 42 633 32 75 wew. 1
tel. kom.: +48 668 049 279, +48 602 336 360
e-mail: bariatria@pulsmed.com.pl
e-mail: estetyka@pulsmed.com.pl

Zabiegi operacyjne z zakresu:
Bariatrii:
• Balon żołądkowy
• Opaska żołądkowa
• Sleev-gastrektomia
• Operacja plastyczna powłok
Ortopedii z komórkami macierzystymi:
• Artroskopia stawów
• Zwyrodnienia stawów kolanowych,
biodrowych
• Entezopatie
• Urazy i uszkodzenia mięśni i ścięgien
Chirurgii plastycznej:
• Plastyka piersi
• Lipomodelling piersi -ADSC metodą
CAL
• Abdominoplastyka
• Liposukcja
Anti Aging:
• liftation- nici liftingujące PDO
• lipofilling +ADSC
• terapie IV komórkami ADSC
Chirurgii ogólnej:
• Operacje laparoskopowe
• operacja naprawcza przepuklin
• laparoskopowa operacja pęcherzyka
żółciowego
• operacje żylaków kończyn dolnych
• kriochirurgia
• drobne zabiegi chirurgiczne
Urologii

oraz jeden z trzech najlepszych na świe-

oraz szpital udzielający świadczeń w za-

cie ośrodków leczenia otyłości metodami

kresie: bariatrii- leczenia otyłości, chirurgii

o zmniejszonej inwazyjności (np. balon żo-

ogólnej, chirurgii plastycznej, wykorzysta-

łądkowy), prowadzimy także szkolenia dla

nia komórek macierzystych w

lekarzy z kraju, jak również z zagranicy.

ortopedii,

neurochirurgii, kardiologii oraz urologii.

Balon żołądkowy jest metodą leczenia, któ-

Szpital dysponuje:

rą z powodzeniem stosujemy zarówno u pa-

- innowacyjnym sprzętem do izolacji komó-

cjentów z niewielką nadwagą dbających

rek macierzystych z własnej tkanki tłusz-

o wygląd, jak również u osób z chorobliwą

czowej pacjenta,

otyłością, dla których jest podstawą do po-

- nowoczesnym sprzętem diagnostycznym

wrotu do normalnego życia. Leczenie tą

- blokiem operacyjnym z pełnym wyposa-

waniem anestezjologicznym i komforto-

możliwych powikłań. Do tej pory w Szpitalu

wo urządzone sale pooperacyjne na 10

Pulsmed przeprowadziliśmy 2,5 tyś zabie-

• Operacja wędzidełka

łóżek.

gów implantacji balona żołądkowego a nasi

• laserowe zabiegi leczenia zwyrodnień
siatkówki
Chirurgii kolorektalnej:
• Przetoka okołodbytnicza
• Przetoka
• Dywulsja

W leczeniu proponujemy nowoczesne pro-

Jako pierwsi w Polsce stosujemy unikalną

frowych urządzeń diagnostycznych oraz

technologie polegającą na uzyskaniu komó-

skuteczne metody zabiegowe skracające

rek ADRC macierzystych i regeneracyjnych

czas leczenia i zmniejszające dolegliwości

(Adipose Derived Regenerative Cells) prze-

pacjenta w tym: endoskopię zabiegową, la-

znaczonych do autoprzeszczepów w jedno-

paroskopię, artroskopię, zabiegi operacyjne

czasowej procedurze pozyskania materiału

z wykorzystaniem laserów i ultradźwięków
oraz kriochirurgię.

z różnych dziedzin oraz współpracujemy

leczenia w ortopedii, chirurgii plastycznej

z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami

i rekonstrukcyjnej, medycynie estetycznej

z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz

i anti -aging oraz w leczeniu rozległych opa-

wielu ośrodków medycznych na terenie ca-

rzeń, zaburzeniach erekcji, chorobie nietrzy-

łego kraju.

mania moczu, czy też wypadaniu włosów.

Katalog |

- ozonoterapie (metoda leczenia,
w której wykorzystuje się właściwości
ozonu);
- terapie chelatową (forma oczyszczania
organizmu z toksyn przy pomocy
wlewów kroplówkowych z zawartością EDTA);
- terapie z witaminą C

LIFTATION-nici liftingujące to
nowa technologia bezoperacyjnego
liftingu, która polega na wszczepieniu
pod skórę specjalistycznych
rozpuszczalnych nici (PGA/ PDO) dla
uzyskania efektu liftingującego oraz dla
osiągnięcia efektu rewitalizacyjnego
skóry. Dla utrwalenia efektu działania
nici liftingujących można zastosować
komórki ADSC (komórki macierzyste
pozyskane z tkanki tłuszczowej) i PRP
(osocze bogato-płytkowe).

jednej sesji terapeutycznej. Komórki macierzyste i regeneracyjne wykorzystuje się do

Anti Aging - działanie przeciw
starzeniu się, przywracanie młodości
i rewitalizacja organizmu. W Szpitalu
Pulsmed od kilku lat z powodzeniem
stosujemy:

Komórki ADSC podawane dożylnie
docierają do wszystkich tkanek
i narządów polepszając ich funkcje
i cofając kalendarz biologiczny. Po
terapii przybywa energii życiowej
i następuje poprawa nastroju. Pacjenci
zgłaszają także poprawę wzroku, lepszą
koncentrację, zwiększenie jasności
myślenia, mowy i pamięci.

przeszczepowego i podania go podczas

lekarzy

doświadczonych

Najnowsze technologie

oraz najnowsze- Terapie komórkowe
ADSC.

Pacjenci zrzucili łącznie ponad 40 ton.

cedury medyczne z wykorzystaniem cy-

Zatrudniamy

Global Stem Cell Network
Cell Society
European Union of Private Hospitals
Swiss Chamber Poland

przeszkód dla jej zastosowania i obarczone

żeniem,

• Operacja stulejki

• leczenie jaskry

Jesteśmy członkiem:

nego przygotowania, ponadto jest niewiele

• Uretroskopia

• operacja usunięcia zaćmy

Szpital Pulsmed jest również członkiem
międzynarodowej organizacji zrzeszającej
placówki i instytucje aktywnie uczestniczące w badaniu oraz w wykorzystywaniu
w swojej praktyce nowoczesnych technologii medycznych bazujących na komórkach
macierzystych.

metodą nie wymaga od pacjentów specjal-

i operacyjnym,

jest również stosunkowo niewielką ilością

Okulistyki:

Pulsmed Szpital

Jako najbardziej doświadczony w Polsce

wielospecjalistyczne przychodnie lekarskie

- nowoczesną salą operacyjną z monitoro-

• Laserowe usuwanie kamieni
nerkowych
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Pulsmed w swoich strukturach posiada
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Pulsmed Szpital

• Plastyka nosa, uszu
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Salus Centrum Medyczne Sp. z o.o.
57-300 Kłodzko, ul. Kusocińskiego 3a
tel. 74 865 89 46, fax. 74 647 53 90

Salus Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Oddział Szpitalny Chirurgii i Ortopedii Jednego Dnia

Koordynator oddziału szpitalnego: mgr Iwona Krzak
tel. 505 035 518, email: ikrzak@saluscm.pl
Przełożona bloku operacyjnego: lic.piel.Katarzyna Wróbel
tel. 512 270 793, email: kwrobel@saluscm.pl
Koordynator Centrum Estetyki: Natalia Guska
kom. 535 559 816, email: ctl@saluscm.pl

www.saluscm.pl

www.centrumestetyki.com

Konsultacje:
• alergolog
• dermatolog
• endokrynolog
• chirurg
• gastrolog
• ginekolog
• kardiolog
• laryngolog
• nefrolog
• neurolog
• neurochirurg
• okulista
• onkolog
• optometrysta
• psychiatra
• psycholog

młotkowate), palucha koślawego (haluksy),

zakwaterowania w komfortowej Vilii Dębo-

na rynku usług medycznych od 1994 roku.

żony w sprzęt do endoskopowej diagno-

usuwanie materiałów zespoleniowych ,

wa w Polanicy Zdroju, gdzie Pacjent może

styki laryngologicznej. Blok operacyjny

operacje zespołu cieśni nadgarstka i przy-

odpocząć i w miłej atmosferze powracać do

powiększono o jedną salę operacyjną do

kurczu Dupuytrena

formy.

Dzięki kompleksowości świadczonych usług

• urolog

pacjent może korzystać tu z pełnego zakre-

• chirurgia ogólna
• chirurgia urazowo – ortopedyczna

su leczenia, włącznie ze specjalistycznymi
badaniami diagnostycznymi, laboratoryjnymi, czy zabiegami operacyjnymi w ramach

zabiegów z zakresu ortopedii oraz chirurgi
plastycznej, znalazły się w nim także nowe
urządzenia do zabiegów artroskopowych
stawów: kolanowego i ramiennego oraz

oddziału szpitalnego.

specjalistyczne aparaty do sterylizacji na-

• endoskopia

W kwietniu tego roku otworzyliśmy

rzędzi i materiałów zabiegowych.

• ginekologia

nową przychodnię oraz oddział szpital-

• laryngologia

Jakość świadczonych usług medycznych

ny. Inwestycja stanowi końcowe stadium

potwierdzona została certyfikatem ISO

Diagnostyka:

budowy kompleksowej placówki me-

9001:2008 oraz licznymi wyróżnieniami

• diagnostyka laboratoryjna

dycznej w Kłodzku.

m.in. Newsweek oraz Forbes.

• ultrasonografia

Do dyspozycji pacjentów została oddana

• chirurgia plastyczna

Salus Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Gabinet laryngologiczny został doposa-

• reumatolog

Procedury szpitalne:
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Salus Centrum Medyczne w Kłodzku istnieje

• laryngologii - skrzywienie przegrody nosa,

Kadra lekarska i pielęgniarska to wysoce

pourazowe zniekształcenie nosa ze skrzy-

wyspecjalizowany zespół mający wielolet-

wieniem przegrody, usunięcie migdałków,

nie doświadczenie w leczeniu pacjentów,

usunięcie polipów nosa, operacja zatok

który pozostaje do ich dyspozycji w czasie

szczękowych

leczenia kwalifikacyjnego, podczas zabiegu

• chirurgii plastycznej -operacje biustu ( powiększenie, zmniejszenie, unoszenie piersi), ginekomastia, zabiegi twarzy (lifting
czoła, lifting twarzy i szyi, korekcja powiek,

i po nim, do momentu zakończenia procesu
leczniczego.
Placówka dysponuje nowoczesnym sprzętem medycznym oraz komfortowo wyposa-

zmiana kształtu nosa, plastyka małżowin

żonymi pokojami pozabiegowymi.

W oddziale szpitalnym Centrum Medyczne-

usznych) , plastyka brzucha, redukcja tkan-

Dodatkowy atutem są walory turystyczne

pediatria ambulatoryjna z gabinetami kon-

go Salus oraz Centrum Estetyki wykonywa-

ki tłuszczowej, korekcja kształtu łydek, po-

regionu Ziemi Kłodzkiej: parki, góry, uzdro-

sultacyjnymi oraz ambulatorium dziecię-

ne są procedury w ramach NFZ i prywatnie

śladków, warg sromowych

wiska oraz bogata oferta ośrodków SPA, któ-

cym, 17 gabinetów diagnostyczno-zabiego-

z zakresu:

Rehabilitacja:

wych oraz blok operacyjny nowej generacji

• chirurgii ogólnej – operacje żylaków koń-

zabiegowego realizowanego w oddziałach

• rehabilitacja ambulatoryjna

z salami wybudzeń i komfortowymi poko-

czyn dolnych, operacje żylaków odbytu

dziennych, której celem jest przeprowadze-

Salus dysponuje również własnym transportem medycznym, którym pacjent po zabiegu może odbyć drogę powrotną do domu

• radiologia
• gastroskopia
• kolonoskopia

Chirurgia Jednego Dnia to forma leczenia

• oddział dzienny rehabilitacji

jami pobytowymi dla pacjentów oddziału

(również metodą Barrona), przepukliny

nie zabiegu w komfortowych warunkach,

Transport sanitarny

szpitalnego.

brzuszne i pachwinowe, stulejki, wycię-

w minimalnie krótkim czasie.

Inwestycja Centrum Medycznego Salus
to nie tylko nowe pomieszczenia. Istotnie
poszerza się zakres możliwości terapeutycznych i diagnostycznych przychodni.

cie cysty Bakera, wycięcie guzków tkanek
miękkich
• endoskopii – gastroskopia, kolonoskopia,
rektoskopia

Główne korzyści wynikające z przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych w ramach
Chirurgii Jednego Dnia polegają na skróceniu czasu oczekiwania na zabieg, zmniejszeniu ryzyka zakażeń i stresu oraz odpowied-

W nowej części placówki do dyspozycji pa-

• chirurgii urazowo-ortopedycznej– artro-

cjentów oddano między innymi nowoczes-

skopowa rekonstrukcja więzadeł kolana

ny ultrasonograf kardiologiczny, pracownię

(więzadło krzyżowe przednie i tylne, wię-

Po operacji pacjent przebywa na oddziale

holterowską, laser neodymowy mający za-

zadła poboczne),artroskopia diagnostycz-

pod profesjonalną opieką pielęgniarską i le-

stosowanie w leczeniu żylaków, zmian skór-

no-lecznicza stawu kolanowego, barkowe-

karską nie dłużej niż 72 godziny. Dla osób

nych oraz zmian grzybiczych.

go, operacje korekcyjne palców stóp (palce

przyjezdnych istnieje również możliwość

Katalog |

niej rekonwalescencji po zabiegu.
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ra stanowi doskonałe dopełnienie procesu
rekonwalescencji.

lub do miejsca wypoczynku.

• najistotniejszą częścią strategii naszej
placówki jest jakość świadczonych
usług, zadowolenie klienta warunkuje
utrzymanie znaczącej pozycji na
rynku i zapewnienie pomyślnej
przyszłości firmy
• najwyższą wartością placówki jest
Personel – stale podnoszący swoje
kwalifikacje, doskonale przygotowany
i doświadczony
• inwestujemy w nowoczesny
sprzęt, spełniający wszelkie normy
bezpieczeństwa, innowacyjny,
gwarantujący wysoką jakość
świadczonych usług
• stawiamy na kompleksową opiekę
– od podstawowej opieki medycyny
rodzinnej, poprzez konsultacje
specjalistyczne, diagnostykę, zabiegi
w ramach procedur szpitalnych,
rehabilitację oraz medycynę
estetyczną, kosmetologię
• gwarancją naszych usług są
certyfikaty i wyróżnienia (w tym:
norma ISO 9001-2008)

Salus Centrum Medyczne Sp. z o.o.

• ortopeda
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Szpital SALUS w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Zielona 8

Szpital SALUS w Słupsku

Tel. + 48 59 848 90 00, 848 90 59
Fax. + 48 59 848 90 57
e-mail: rejestracja@salus.com.pl
www.klinikasalus.pl

Planowe leczenie operacyjne
w zakresie:
• chirurgia ogólna
• chirurgia onkologiczna
• ginekologia
• laryngologia
• okulistyka
• ortopedia

Konsultacje specjalistyczne
w zakresie:
• chirurgia ogólna
• chirurgia onkologiczna
• chirurgia ręki
• choroby wewnętrzne
• dermatologia
• dietetyka kliniczna
• kardiologia
• laryngologia
• medycyna pracy
• neurologia
• okulistyka
• ortopedia
• pediatria
• proktologia
• stomatologia

Badania diagnostyczne:
• rezonans magnetyczny
• tomografia komputerowa

Szpital SALUS w Słupsku

• wideo-endoskopia przewodu
pokarmowego
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SZPITAL SALUS – SPECJALIŚCI
OD RAKA PIERSI
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem
złośliwym i drugą przyczyną zgonów spowodowanych przez nowotwory złośliwe
wśród kobiet w Polsce. W raku piersi podstawą sukcesu terapeutycznego jest wczesne
rozpoznanie choroby i szybkie wdrożenie
właściwego leczenia. Od 2012 w Szpitalu SALUS wprowadziliśmy standard leczenia raka

Warto dodać, że w przypadku zmian łagod-

zaoszczędzenie piersi, zmniejsza ilość powi-

nych, do 2 cm średnicy, można w ten sposób

kłań, skraca pobyt w szpitalu i przyspiesza

usunąć je w całości, z drobnego, 4 mm dłu-

powrót do pracy i życia w społeczeństwie po

gości nacięcia skóry.

wyleczeniu choroby.

posiedzeniach zespołu interdyscyplinar-

ono – w przypadku, gdy ognisko raka jest

nego (Breast Unit), w skład którego wcho-

nie większe niż 3 cm – na miejscowym wy-

dzi m.in. chirurg onkolog, chemioterapeuta,

cięciu guzka z marginesem tkanek zdrowych.

radioterapeuta, patomorfolog i specjalista

W przypadkach, gdy w badaniach przedope-

radiodiagnostyk. Ma to na celu zaplanowanie

racyjnych stwierdza się zajęcie przerzutami

optymalnego sposobu leczenia w każdym

Polską Unię Onkologii. Zgodnie z tymi za-

w Koszalinie. Pacjenci mają więc zapewnione

• laboratorium analityczne

leczenie operacyjne na najwyższym, zaleca-

• laboratorium mikrobiologiczne

nym przez towarzystwa naukowe poziomie,

węzłów chłonnych, operacja taka uzupełniona jest usunięciem węzłów chłonnych
pachy. Jeżeli w badaniu lekarskim oraz

a także kontynuację leczenia w nowoczes-

w badaniu USG przed zabiegiem nie stwier-

nym ośrodku radioterapii.

dza się przerzutów w węzłach, stosuje się

W stosowanej w Szpitalu SALUS profilakty-

wspomnianą biopsję węzła wartownicze-

ce i leczeniu raka piersi znaczący udział ma
wykorzystanie mammografii w badaniach
przesiewowych populacji kobiet w wieku
50-69 lat. Przy wykryciu zmian podejrzanych w mammografii kobiety kierowane są
do dalszego etapu badań – badania lekar-

go. Polega ona na usunięciu do badania jednego, pierwszego na drodze spływu chłonki
w dole pachowym węzła chłonnego. Jeżeli
nie stwierdza się w nim przerzutów, nie ma
potrzeby usuwania pozostałych węzłów
chłonnych. Ten sposób postępowania chi-

indywidualnym przypadku, w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną i doświadczenie
poszczególnych członków zespołu. Pacjentki
poddawane leczeniu raka piersi w Szpitalu
SALUS korzystają też z pomocy psychologa
i rehabilitanta w trakcie pobytu w oddziale
szpitalnym. Po leczeniu chirurgicznym każda pacjentka jest regularnie kontrolowana
w Poradni Chirurgii Onkologicznej SALUS
przez operującego chirurga, co najmniej
przez 3 lata po leczeniu.

rurgicznego w raku mało zaawansowanym

W większości przypadków pacjent może

pozwala po pierwsze zaoszczędzić pierś, co

opuścić szpital po kilku, kilkunastu godzi-

ma olbrzymie znaczenie dla kobiet, a po dru-

nach, a powrót do normalnej aktywności

gie pozwala na uniknięcie powikłania w po-

życiowej następuje znacznie szybciej, niż

nego jest rozpoznanie histopatologiczne

staci obrzęku chłonnego kończyny górnej

w przypadku pełnej limfadenektomii. Tak-

raka, co możliwe jest dopiero po uzyskaniu

po stronie operacji, który niekiedy pojawia

że ilość wizyt kontrolnych w ambulatorium

Referencje:

skiego i ultrasonograficznego, co pozwala

• Certyfikat akredytacyjny Ministra
Zdrowia z zakresu lecznictwa
szpitalnego – od 2010 r.

Podstawą do podjęcia leczenia onkologicz-

• Certyfikat ZSZ: ISO 9001, 14001, 18001,
27001

padku operacji radykalnych. Pozwala to na

tzw. leczeniu oszczędzającemu. Polega

Jest to metoda od 2011 roku zalecana przez

• tomografia optyczna

• Słupsk, ul. Szafranka 10

efekty leczenia są takie same jak w przy-

najczęściej pod kontrolą ultrasonografii.

Aktualnie sposób leczenia raka piersi u pa-

w Gdańsku oraz z Centrum Radioterapii

• Słupsk, ul. Kaszubska 31

radioterapia uzupełniająca, dopiero wtedy

pozwala na precyzyjne pobranie wycinków,

cjentek Szpitala SALUS ustalany jest na

• USG

• Słupsk, ul. Mochnackiego 1

takich zabiegach musi być przeprowadzona

jest tzw. biopsja mammotomiczna, która

awansowanymi zmianami poddawane są

cę z Zakładem Medycyny Nuklearnej GUM

• Słupsk, ul. Piłsudskiego 2

najczęściej wykonywanym rodzajem biopsji

Pacjentki z wcześnie wykrytymi, mało za-

leceniami Szpital SALUS podjął współpra-

Podstawowa opieka zdrowotna

nych dołu pachowego. Dodać należy, że po

węzła wartowniczego (BWW).

• RTG

Nocna i świąteczna opieka
medyczna

się po usunięciu wszystkich węzłów chłon-

przeprowadzeniu biopsji. W Szpitalu SALUS

piersi i czerniaka skóry polegający na biopsji

• mammografia

Profilaktyka i promocja zdrowia

materiału tkankowego z guza, najczęściej po

sprecyzować rozpoznanie.

Katalog |
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po operacji jest znacznie mniejsza, niż po
usunięciu wszystkich regionalnych węzłów
chłonnych, kiedy to w wielu przypadkach powstają zbiorniki chłonki, wymagające niekiedy wielokrotnych punkcji i opróżniania.
Nie ma wątpliwości, że jakość życia chorych
po biopsji węzła wartowniczego w porównaniu z grupą chorych, u których wykonano
radykalną limfadenektomię pachową, jest
znacznie lepsza.
Miniinwazyjne techniki operacyjne w leczeniu raka piersi stanowią kluczowy
kierunek rozwojowy Szpitala SALUS. Nie
należy jednak zapominać, że obecnie placówka jest przodującym ośrodkiem zabiegowym w województwie pomorskim
w zakresie okulistyki, tj. operacje zaćmy
i chirurgia witreoretinalna (witrektomia).
Szpital SALUS to również nowoczesna
chirurgia, ortopedia, ginekologia i laryngologia. Poszerzane z każdym rokiem zaplecze diagnostyczne zapewnia naszym
pacjentom kompleksowość i bezpieczeństwo opieki.

Rezonansić magnetycznie
I optycznie tomografić
Można się profilaktycznie
Zendoskopić, zmammografić
Można zęby wydentyścić
Zendodoncić kanałowo
Przylicówczyć, zakoronić
I wyleczyć kompleksowo
Zokuliścić wzrok i oczy
Spolowidzieć, zadnooczyć
Zarefrakcić, zokularzyć
Na oddziale się położyć
Zortopedzić nogi obie
Zartroskopić, zACeeLić
Zagipsować, zaostrzyknąć
Kilka badań sobie strzelić
Można przydermatoskopić
Lub przyultrasonografić
Zaoddzialić, przyszpitalić
Jak nikt inny nie potrafi
Przylaryngolożyć nieraz
Zdietetyczyć, zdiagnozować
Przymigdalić, zlaparościć
Zaginekologizować
Sproktolożyć, przychirurdzić
Przerentgenić sobie głowę
Przy okazji zinterniścić
Wszystko to w Salusie możesz.

Szpital SALUS w Słupsku

• ginekologia
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SALVE MEDICA
ul. Szparagowa 10, 91-211 Łódź

SALVE MEDICA

Tel. 42 254 64 00 lub 42 254 64 01
e-mail: rejestracja@salvemedica.pl
www.salvemedica.pl

SALVE MEDICA
• LEKARZE SPECJALIŚCI
• LECZENIE NIEPŁODNOŚCI
• DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
• LABORATORIUM MEDYCZNE
• SZPITAL PRYWATNY

Oferujemy konsultacje
specjalistyczne w zakresie:
• alergologii,
• andrologii,
• audiologii (badanie słuchu),
• bariatrii (leczenie otyłości),
• chirurgii ogólnej,
• dermatologii,
• diabetologii,
Salve Medica Centrum Medyczne w Łodzi

wykonujemy m.in: badania genetyczne,

• endokrynologii,

istnieje od 2008 roku. Powstało na bazie

badania prenatalne, program Profilaktyki

• genetyki,

doświadczeń i chęci rozwoju założycieli.

• ginekologii,

Naszym priorytetem jest troska o zdro-

• immunologii,

wie pacjentów, którzy już nam zaufali

• interny,

oraz tych, którzy w przyszłości skorzystają

• kardiologii,

z naszych usług. Będąc firmą rodzinną sku-

• laryngologii,

piamy wokół siebie ludzi cechujących się

• leczenia niepłodności,

profesjonalizmem, tworząc przy tym atmo-

• medycyny pracy,

sferę komfortu i bezpieczeństwa w realiza-

• neurologii i neurochirurgii,

cji świadczeń.

• okulistyki,

Chcąc mieć wpływ na kształtowanie po-

• onkologii (chirurgii onkologicznej,
chemioterapii)

zytywnych zmian w opiece zdrowotnej

• ortopedii i traumatologii,
• patomorfologii,
• pediatrii,
• podologii,
• proktologii,
• psychiatrii,
• psychologii,
• pulmonologii,
• radiologii,
• rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii,

SALVE MEDICA

• reumatologii,
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• urologii,
• chirurgii naczyniowej.

Raka Szyjki Macicy.

LECZENIE NIEPŁODNOŚCI
Jesteśmy czołowym ośrodkiem leczenia niepłodności w kraju. Od 2013 roku realizujemy

Dodatkowe usługi:
program dawstwa komórek rozrodczych

unikalne w skali kraju badania układu płcio-

• bank komórek jajowych i nasienia

wego u mężczyzn;

• program onkofertylity dający możliwość
bezpłatnego bankowania komórek rozrodczych przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego

rządowy program „Leczenie Niepłodności

Jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy bank ko-

Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego”.

mórek jajowych i nasienia, zgodny z dyrek-

Ciągłe doskonalenie zawodowe naszych

• badania biochemiczne plazmy nasienia –

tywami Komisji Europejskiej. Bank komórek

• enzym embryo glue – zwiększający zdolność
implantacji zarodków podczas transferu;
• laserowe nacięcie otoczki zarodka assisted
hatching – ułatwia zagnieżdżenie zarodka
w macicy.

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

rozrodczych jest szansą dla kobiet, którym

lekarzy, inwestowanie w nowe technologie

Obecnie na terenie kraju funkcjonuje 14 sta-

wygasła czynność jajników, zostały znisz-

cjonarnych pracowni mammograficznych

oraz wyposażanie w najlepszy sprzęt me-

czone komórki jajowe z powodu przebytego

i flota mobilnych pracowni mammograficz-

dyczny, prowadzi do dynamicznego rozwo-

leczenia: onkologicznego, ginekologicznego

nych – mammobusów. Wszystkie wyposa-

Club, Inicjatywy Firm Rodzinnych, Związku

ju ośrodka.

lub ich wiek biologiczny zmniejsza szansę na

żyliśmy w zaawansowany technologicznie

Polskich Ośrodków Leczenia Niepłodności

W ramach diagnostyki niepłodności wyko-

zajście w ciążę. Zarówno kobiety, jak i męż-

sprzęt do diagnostyki obrazowej, produ-

i Wspomaganego Rozrodu.

nujemy:

czyźni mający problem z płodnością, mogą

kowany przez firmy cieszące się renomą na

skorzystać z komórek rozrodczych pocho-

światowym rynku medycznym, takie jak: GE

w Polsce, należymy min. do: Business Centre

LEKARZE SPECJALIŚCI
Na terenie Centrum Salve Medica działa 30

• monitorowanie i stymulacje owulacji
• badanie drożności jajowodów (HSG) w to-

dzących od dawców, których materiał genetyczny przed zakwalifikowaniem do proce-

Medical System, Philips, Planmed.

dury zostaje szczegółowo przebadany. Czas

W siedzibie przy ul. Szparagowej wykonuje-

pracowni specjalistycznych dla dorosłych

• histeroskopie

oczekiwania na dawstwo w naszym ośrodku

my pełen zakres badań obrazowych:

i 14 dla dzieci (alergologia, laryngologia,

• laparoskopie

jest najkrótszy w Polsce.

• Tomografię Komputerową

okulistyka, ortopedia, pediatria, logopedia,

• hydrolaparoskopie

chirurgia dziecięca, pulmonologia, endokrynologia, kardiologia dziecięca, osteopatia, psychologia, urologia i hematologia
dziecięca). W trosce o wysoką jakość obsługi
pacjentów Centrum zatrudnia 110 pracow-

rze wizyjnym w czasie rzeczywistym

• histeroresekcje
• badania hormonalne, immunologiczne, cytologiczne, cytogenetyczne, mikrobiologiczne
• pełen zakres badań nasienia

ników medyczno/administracyjnych i na

W ramach leczenia niepłodności przeprowa-

stałe współpracuje z 250 lekarzami różnych

dzamy:

specjalizacji.

• leczenie hormonalne

Innowacje wspomagające skuteczność diagnostyki i leczenia niepłodności:
• urządzenie do selekcji nasienia PICSI – pozwala embriologowi wybrać najlepiej rozwinięte plemniki;
• system monitorowania zarodków Primo Vision – umożliwia 24h obserwację rozwijających się zarodków;
• witryfikacja (zeszkliwienie) gamet i zarod-

Świadczymy usługi zarówno komercyjne

• inseminacje domaciczne

ków nadliczbowych, metodą CRYOTEC –

jak również w ramach podpisanych kon-

• in vitro (IVF)

zapewnia przechowywanie komórek w nie-

traktów z NFZ i Ministerstwem Zdrowia,

• mikroiniekcje plemnika do komórki (IVF-ICSI)

naruszonym stanie;
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• Rezonans Magnetyczny
• Mammografię w technologii cyfrowej
• USG
• RTG

Zapewniamy pacjentom:
- profesjonalne, skuteczne leczenie
- kompleksową i sprawną opiekę
- indywidualne podejście zgodne
z oczekiwaniami pacjentów
- bezpieczeństwo
- podnoszenie świadomości poprzez
działania profilaktyczne
- spokój, zadowolenie i satysfakcję
Wysoki standard usług oferowanych
przez nasze Centrum gwarantują:
-

wykwalifikowany zespół medyczny
profesjonalna obsługa pacjenta
sprzęt diagnostyczny wysokiej jakości
innowacyjne metody leczenia
przyjazna atmosfera
kompleksowa opieka medyczna
Certyfikaty ISO 9001, OHSAS 18001,
ISO 14001, Carestream, GE

CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Nasza działalność to także
organizowanie, prowadzenie i udział
w konferencjach, szkoleniach oraz
współpraca z uczelniami, fundacjami,
stowarzyszeniami, instytutami.
W związku z tym uznaliśmy za konieczne
stworzenie zaplecza biznesowokonferencyjnego na terenie Centrum.
Współpracujemy z jednostkami
badawczo-rozwojowymi, spełniamy
wszystkie standardy pozwalające na
przeprowadzanie badań klinicznych
w zakresie:
• Onkologii
• Neurologii
• Ginekologii
• Tomografii Komputerowej
• Rezonansu Magnetycznego
• Leczenia szpitalnego
i wielospecjalistycznej opieki
ambulatoryjnej

SALVE MEDICA

• dietetyki,
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Scanmed Szpital św. Rafała
ul. Bochenka 12, 30-693 Kraków

Scanmed Szpital św. Rafała

Telefon: + 48 12 629 88 00
fax: + 48 12 370 25 09
elwira.strach@scanmed.pl
www.swrafal.pl

ZABIEGI OPERACYJNE
Z ZAKRESU :
• Ortopedii i traumatologii
• Neurochirurgii
• Chirurgii ogólnej
• Chirurgii jednego dnia, w tym:
okulistyki, chirurgii dziecięcej,
dermatochirurgii
chirurgii onkologicznej
chirurgii plastycznej
urologii

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
• Poradnia Chirurgii Naczyniowej
• Poradnia Chirurgii Ogólnej
• Poradnia Chirurgii Onkologicznej
• Poradnia Chirurgii UrazowoOrtopedycznej
• Poradnia Endokrynologiczna
• Poradnia Gastrologiczna
• Poradnia Ginekologiczna
• Poradnia Hematologiczna
• Poradnia Kardiologiczna
• Poradnia Leczenie Zeza
i Niedowidzenia
• Poradnia Neurochirurgii
• Poradnia Neurologiczna
• Poradnia Okulistyczna
• Poradnia Rehabilitacyjna
• Poradnia Uroginekologiczna

Scanmed Szpital św. Rafała

• Poradnia Urologiczna
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SZPITAL ŚW. RAFAŁA
Otwarty w 2009 roku Szpital św. Rafała jest
jednym z najnowocześniejszych obiektów
szpitalnych nie tylko w Polsce ale również
w Europie. Opieka medyczna realizowana
przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań
technologicznych pozwala na wykonywanie
świadczeń zdrowotnych, w tym refundowanych przez NFZ w obszarze: neurochirurgii,
ortopedii i traumatologii, chirurgii ogólnej
i onkologicznej, urologii, ginekologii, okulistyki a także rehabilitacji, w tym rehabilitacji neurologicznej i wysokospecjalistycznej
diagnostyki. Scanmed Szpital św. Rafała należy do Grupy Scanmed Multimedis, która od
prawie 15 lat jest liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej
w Polsce.
Szpital św. Rafała posiada bogate zaplecze
lecznicze i diagnostyczne: oddziały szpitale
z 130 łóżkami, 2 nowoczesne bloki operacyjne z 5 salami operacyjnymi wyposażone
w sprzęt pozwalający na realizację zabiegów
o najwyższym stopniu trudności, jak również procedur minimalnie inwazyjnych. Bazę
diagnostyczną Szpitala tworzą pracownie:
rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, mammografii, radiologii zabiegowej, RTG, endoskopii, histopatologii, własne
laboratorium analityczne oraz ponad 40
poradni specjalistycznych, jak również Centrum Rehabilitacji. Zaplecze i wyposażenie
szpitala umożliwiają pełną kompleksowość
zarówno w trakcje hospitalizacji, jak i kontynuacji w toku leczenia ambulatoryjnego
i rehabilitacji, prowadzonej zarówno w trybie
stacjonarnym, jak i dziennym.

W ramach oddziałów zabiegowych rocznie
wykonywane jest ponad 10 000 zabiegów
operacyjnych o wysokim stopniu trudności,
jak również minimalnie inwazyjnych procedur videochirurgicznych. Bazując na osiągnięciach współczesnej medycyny zespoły
specjalistów przeprowadzają kluczowe dla
życia pacjentów zabiegi w najmniej inwazyjny dla nich sposób optymalizując odczuwany
ból, ryzyko powikłań, czas rekonwalescencji
jak i hospitalizacji, często stając się przy tym
pionierami w zastosowaniu nowoczesnych
rozwiązań medycznych.
Szpital św. Rafała posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną z dużym zapleczem naukowym składającą się z ponad 200
lekarzy specjalistów oraz 150 osób personelu pomocniczego. Wieloletnie doświadczenie, wiedza, nieustanny rozwój oraz sukcesy
na arenie międzynarodowej są niewątpliwie
wizytówką placówki i potwierdzeniem profesjonalizmu w opiece nad chorymi. W celu
usprawnienia komunikacji z Pacjentami
z zagranicy kadra medyczna i administracyjna Szpitala św. Rafała posługuje się językami
obcymi m.in.: angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim, arabskim oraz językiem
migowym.
W Szpitalu św. Rafała każdy Pacjent może liczyć na najwyższy standard pobytu – wszystkie pokoje (1 i 2-osobowe) z własnym węzłem
sanitarnym są centralnie wentylowane i klimatyzowane, wyposażone w TV, telefon,
dostęp do Internetu oraz specjalistyczny
system przywoławczy. Wyżywienie zapewniane w ramach hospitalizacji uwzględnia
określoną dietę lub zalecenia lekarza prowadzącego. W odpowiedzi na indywidualne
potrzeby Pacjentów istnieje możliwość zorganizowania usług dodatkowych np. o charakterze fryzjersko-kosmetycznym.
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ZABIEGI OPERACYJNE
REALIZOWANE W RAMACH
ODDZIAŁÓW:
Oddział Ortopedii i Traumatologii
• Artroskopie stawów
• Endoprotezoplastyka stawów
• Zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie
kończyn górnych i dolnych
• Korekcje wad wrodzonych i nabytych
oraz deformacji kończyn (haluksy, stopy
szpotawe)
Oddział Neurochirurgii
• Chirurgia mózgu i głowy, w tym:
• Mikrochirurgiczne operacje tętniaków
i nowotworów (embolizacja tętniaków)
• Operacje przezklinowe przysadki – metodą
mikrochirurgiczną i endoskopową
• Chirurgia kręgosłupa i nerwów
obwodowych, w tym:
• Operacje guzów nowotworowych
• Operacje dyskopatii lędźwiowej i szyjnej
(metody minimalnie inwazyjne) oraz
odbarczenie wąskiego kanału kręgowego
(w tym minimalnie inwazyjną metodą
przezskórną)
• Wertebroplastyka trzonów kręgów
w złamaniach
Oddział Chirurgii Ogólnej
• Pęcherzyk żółciowy
• Wyrostek robaczkowy
• Przepukliny
• Żylaki
• Tarczyca, również z wykorzystaniem
neuromonitoringu
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Chirurgia jednego dnia
• Okulistyka
• Operacje zaćmy i jaskry
• Leczenie zeza i oczopląsu
• Zabiegi witrektomii
• Chirurgia dziecięca
• Dermatochirurgia

DIAGNOSTYKA

Oddział Chirurgii Onkologicznej
• Nowotwory piersi
• Zabiegi odtwórcze piersi
• Leczenie nowotworów narządów
wewnętrznych

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Oddział Chirurgii Plastycznej
• Rekonstrukcje pooparzeniowe
(pourazowe)
• Zabiegi plastyczne (na skórze, twarzy,
plastyka piersi i brzucha)
• Chirurgia rekonstrukcyjna u dzieci
i dorosłych
Oddział Urologii
• Leczenie gruczołu krokowego
• Leczenie kamicy dróg moczowych
• Leczenie zabiegowe niektórych
nowotworów układu moczowego
• Urologia onkologiczna
• Choroby moczowodów i nerek
Oddział Ginekologii
•
•
•
•
•

Ginekologia onkologiczna
Małoinwazyjne operacje ginekologiczne
Uroginekologia
Ginekologia endokrynologiczna
Ginekologia estetyczna

• Diagnostyka obrazowa, w tym: MRI,
CT, RTG
• Badania diagnostyczne (usg,
endoskopia, mammografia, inne)
i analityczne

• Jakość i Bezpieczeństwo
potwierdzone akredytacją
Ministerstwa Zdrowia oraz
licznymi nagrodami i certyfikatami
m.in.:,,Medal Europejski 2014” za
zabiegi ratujące życie na naczyniach
mózgowych, „Najwyższa Jakość
Quality International 2014”, I miejsce
w regionie małopolskim w rankingu
„Bezpieczny Szpital
• Kompleksowa, koordynowana opieka
medyczna w trybie 24h
• Ponad 10 000 zabiegów operacyjnych
rocznie
• Ponad 30 000 konsultacji
specjalistycznych w ciągu roku
• Ponad 12 000 badań tomografii
komputerowej, 15 000 badań RTG,
1 500 badań mammograficznych
realizowanych rocznie
• Finansowanie prywatne i publiczne
w tym również w ramach pakietu
onkologicznego
• Strategiczna lokalizacja szpitala na
mapie Krakowa – zabezpieczenie
medyczne dla 250 mieszkańców
Krakowa z południowej części miasta

Scanmed Szpital św. Rafała

• Poradnia Chirurgii Plastycznej

87

NAFIS S.A.
ul. Murna 3a/2, 61-771 Poznań

Sieć szpitali kardiologicznych

tel. +48 61 851 83 15
e-mail: sekretariat@nafis.pl
www.nafis.pl

Naszym Pacjentom oferujemy
profesjonalną opiekę zdrowotną
i szeroki zakres badań:
•
•
•
•
•
•

koronarografię,
angioplastykę tętnic wieńcowych,
elektrokardiografię,
echokardiografię,
holter RR,
test wysiłkowy,

oraz konsultacje kardiologiczne.
NZOZ Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej
ul. Kiepury 45
64-100 Leszno
tel. +48 65 526 60 70

ul. Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
tel. +48 43 820 45 80
NZOZ Łęczyckie Centrum Kardiologii
Inwazyjnej i Angiologii
ul. Zachodnia 6
99-100 Łęczyca
tel. +48 24 721 59 00
Centrum Sercowo – Naczyniowe
ul. Bolesława Chrobrego 4

Sieć szpitali kardiologicznych

78-500 Drawsko Pomorskie
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tel. +48 94 711 01 26

Firma NAFIS S.A. została założona w 2006r.
z myślą o stworzeniu profesjonalnej, kardiologicznej sieci szpitali. Podstawą działalności
jest ochrona zdrowia poprzez rzetelne i kompetentne podejście do pacjenta w zakresie
kompleksowego leczenia oraz profilaktyki
kardiologicznej.

W NAFIS działa Zespół ds. Zarządzania Ja-

NAFIS prowadzi cztery szpitale specjalizujące się w świadczeniu usług z zakresu
diagnostyki nieinwazyjnej, kardiologii inwazyjnej oraz opieki ambulatoryjnej (Drawsko
Pomorskie, Leszno, Łęczyca, Sieradz). Szpitale działają w optymalnych odległościach
od dużych aglomeracji miejskich i terenów
przygranicznych.

w celu zwiększenia satysfakcji pacjenta.

Współpracujemy z Narodowym Funduszem
Zdrowia w ramach kontraktów w rodzaju:

kością, którego celem jest między innymi
inicjowanie działań na rzecz utrzymania
i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz standardów akredytacyjnych w zakresie poprawy opieki nad pacjentem, efektywnego i skutecznego świadczenia usług

Certyfikaty Jakości
Jakość świadczeń jest jednym z priorytetów
NAFIS nakierowanych na pomyślne efekty

Wykwalifikowany i doświadczony zespół
medyczny dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym, co wymiernie wpływa
na sukces leczenia w placówkach NAFIS.
Spółka zatrudnia wysoko wyspecjalizowaną
kadrę medyczną: lekarzy, pielęgniarki i techników elektroradiologii. Zespół lekarski stanowią wykwalifikowani specjaliści z dziedziny kardiologii, chorób wewnętrznych,
kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz
anestezjologii i intensywnej terapii.

leczenia. Spółka posiada certyfikat na integrowany system zarządzania wg norm
przez TÜV Rheinland Sp. z o.o.

- kardiologia – hospitalizacja E10, E11, E12,
E13, E14),

Dwa ze szpitali NAFIS - NZOZ Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Sieradzu oraz
NZOZ Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyj-

• ambulatoryjna opieka specjalistyczna
(kardiologia),

nej i Angiologii w Łęczycy uzyskały certyfikat

co umożliwia naszym pacjentom korzystanie
z bezpłatnych świadczeń medycznych w ww.
zakresie.

w ten sposób do elitarnej grupy szpitali, które

Jakość świadczeń jest jednym z głównych
priorytetów firmy NAFIS, nakierowanych na
pomyślne efekty leczenia, zgodnie z przyjętą
misją:

Kompleksowość opieki
medycznej oraz zapewnienie
bezpieczeństwa zdrowotnego
naszych pacjentów.

akredytacyjny Ministra Zdrowia, dołączając
spełniają potwierdzone przez niezależnych
ekspertów wysokie standardy jakości opieki
zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów.

Projektem akredytacyjnym objęte będą niebawem także pozostałe ośrodki: w Lesznie

Telefony zawałowe 24h dla służb
medycznych:
Drawsko Pomorskie 723 158 258
Leszno

726 501 112

Łęczyca

721 943 484

Sieradz

667 843 226

Sprzęt i aparaturę medyczną używaną
w szpitalach NAFIS cechuje wysoka funkcjonalność i jakość. Pozwala to na podejmowanie szybkich i dokładnych działań diagnostycznych.
Nad sprawnym i efektywnym przebiegiem
hospitalizacji czuwa wyspecjalizowany personel, otwarty na potrzeby Pacjentów.

ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001 nadawany

• leczenie szpitalne
- kardiologia – hospitalizacja
(elektroterapia, hospitalizacja E20, E23,
E24, E25, E26 i pozostała hospitalizacja),

Komfort i bezpieczeństwo
Dla podniesienia komfortu i bezpieczeństwa pacjentów zadbaliśmy o przyjazną
atmosferę i ergonomiczne wyposażenie sal
chorych. Ponadto zapewniamy pacjentom
bezpłatny dostęp do internetu (terminale
„All in One”) oraz bezprzewodowe telefony
ułatwiające kontakt pacjenta z bliskimi.

Sieć szpitali kardiologicznych

NZOZ Centrum Kardiologii Inwazyjnej
i Angiologii

oraz Drawsku Pomorskim.
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SPEKTRUM Sp. z o.o.
Ośrodek Okulistyki Klinicznej
ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław

SPEKTRUM Sp. z o.o.
Ośrodek Okulistyki Klinicznej

tel. : 71 344 22 66, 71 344 22 77, fax 71 345 21 40, 725 777 333
e-mail: biuro@spektrum.wroc.pl
www.spektrum.wroc.pl

Wykonywane świadczenia
medyczne:
• Konsultacje i kwalifikacje do zabiegów
• Badania diagnostyczne, m.in.:
- OCT
- HRT
- Angiografia fluoresceinowa
- Biomertia
- USG
• Zabiegi operacyjne:
- Usunięcie zaćmy
- Witrektomia

- Wszczepianie soczewek fakijnych

SPEKTRUM Sp. z o.o. Ośrodek Okulistyki Klinicznej

- Operacje zeza
- Operacje powiek oczu i spojówek
• Zabiegi laserowe, m.in.:
- Laseroterapia siatkówki
- Irydotomia laserowa
- Kapsulotomia laserowa
• Laserowa korekcja wady wzroku
- FEMTOLASIK
- LASIK
- EPILASIK
- LASEK
- EBK
• Leczenie AMD, iniekcje doszklistkowe
• Drobne zabiegi ambulatoryjne, m.in.:
- Usunięcie gradówki
- Usunięcie brodawki
- Usunięcie cysty
- Usunięcie kępek żółtych
• Okulistyka dziecięca, opieka
okulistyczna nad wcześniakami
• Rehabilitacja wzroku

Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM
we Wrocławiu został utworzony w 2001
roku przez zespół okulistów, na czele z prof.
M.H.Niżankowską, posiadających wieloletnie doświadczenie kliniczne, pogłębiane
w klinikach uniwersyteckich Europy, USA
oraz w innych wiodących okulistycznych
centrach na świecie. Dzięki temu jesteśmy
w stanie oferować pacjentom najnowocześniejsze metody leczenia wykonywane przez
lekarzy z dużą praktyką na najskuteczniejszym sprzęcie medycznym.
Naszą misją jest profesjonalne działanie mające na celu poprawienie wzroku tym, którzy
cierpią z powodu jego osłabienia i ratowanie
wzroku u tych, którym grozi jego utrata.
Misję realizujemy, oferując szerokie SPEKTRUM usług okulistycznych najwyższej jakości, w profesjonalnej i przyjaznej atmosferze.

SPEKTRUM
ZAWSZE KIEDY COŚ ZŁEGO
DZIEJE SIĘ ZE WZROKIEM
Wykonywane świadczenia medyczne:
Diagnostyka
Nowoczesny sprzęt diagnostyczny pozwala

• Indywidualny dobór soczewek

nam na przeprowadzanie szerokiego zakresu

• Indywidualny dobór pomocy
optycznych

okulistycznych badań specjalistycznych na
najwyższym światowym poziomie: OCT, OCT
VISANTE, HRT III, angiografię fluoresceinową,
cyfrową fotografię oka (przedniego i tylnego
odcinka), USG gałki ocznej i oczodołu, pachymetrię, tonometrię, pole widzenia, topografię
rogówki, mikroskopię śródbłonka, pomiar soczewki IOL Master.
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Zabiegi operacyjne
ODDZIAŁ OKULISTYKI OPERACYJNEJ, wyposażony w aparaturę najnowszej generacji,
klimatyzowany blok operacyjny z dwoma
salami operacyjnymi, z cyfrową rejestracją
każdego zabiegu, umożliwia wykonywanie
mikrochirurgicznych operacji okulistycznych w trybie "chirurgii jednego dnia". Zakres usług:
º operacje siatkówkowo-szklistkowe m.in.
krwotoki doszklistkowe, błony nasiatkówkowe, otwory w plamce. Pełne spektrum
metod operacyjnych- witrektomia,
º usunięcie zaćmy,
Zapewniamy:
• ultradokładny dobór mocy wszczepianej
soczewki (IOL) bezdotykową biometrią

º operacje powiek oczu i spojówek, w tym
operacje opadania powieki, niedomykalno-

AMD wynika, że na świecie ponad 30% osób

ści powieki, podszycie wywiniętej powieki,

nienie plamki żółtej. Oferujemy iniekcje

korekcja chirurgiczna powieki, usunięcie

doszklistkowe leków anty-VEGF, które zapo-

zmarszczek powieki górnej i dolnej, usunię-

biegają utracie wzroku.

cie skrzydlika.
Zabiegi laserowe

diagnostyki schorzeń okulistycznych u dzieci już od wieku noworodkowego, dzieci nie-

nych w okulistyce z użyciem lasera koagula-

pełnosprawnych lub z utrudnionym kontak-

cyjnego oraz lasera YAG.

tem słownym.

Laserowa korekcja wady wzroku

Centrum Jaskry

Laserowa korekcja wad wzroku jest trwałą

SPEKTRUM jest wszechstronnie wyposażo-

metodą pozwalającą na wyeliminowanie

nym ośrodkiem diagnostyki oraz indywi-

konieczności noszenia okularów lub socze-

dualnie dobranej terapii farmakologicznej,

wek kontaktowych.

laserowej i chirurgicznej we wszystkich ty-

Precyzyjne przygotowanie do operacji, oparte na wynikach badań wysokiej jakości,

soczewki toryczne AcrySOF Toric, wieloogniskowe soczewki toryczne AcrySOF
ReSTOR Toric)
• minimalizujemy

cięcie

operacyjne

dzięki stosowaniu diamentowych noży
dających gładkie i samodociskające się
brzegi rany nie wymagającej szwów oraz
stosowanie koaksjalnej głowicy rozdrabniającej i usuwającej zaćmę.
º wszczepianie soczewek fakijnych (jako alternatywna metoda korekcji wysokiej krótkowzroczności),
º operacje zeza (u dzieci i dorosłych),
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Posiadamy najnowocześniejszy sprzęt do

się wszystkie rodzaje zabiegów stosowa-

trasonograficzną- USG
czewki wieloogniskowe AcrySOF ReSTOR,

Okulistyka Dziecięca

W Pracowni Laserowej SPEKTRUM wykonuje

optyczną IOL_MASTER lub biometrię ul• najwyższej jakości wszczepy IOL (m.in. so-

powyżej 70. roku życia choruje na zwyrod-

pozwala na optymalną ocenę wskazań.

pach jaskry.
Indywidualny dobór soczewek
W naszym Ośrodku aplikujemy soczewki

Wykonujemy laserową korekcję krótko-

kontaktowe w szerokim zakresie rodza-

wzroczności, nadwzroczności i astygma-

jów i mocy, aplikujemy soczewki miękkie

tyzmu metodami LASEK, LASIK, EPI-LASIK

i sztywne-gazoprzepuszczalne. Dobieramy

i EBK za pomocą najnowszej generacji lasera

soczewki do każdego rodzaju wady.

EXCIMER LASER Allegretto Wave™. A już od
czerwca bieżącego roku, w naszej ofercie

Pomoce optyczne

znajdzie się laserowa korekcja wad wzroku

Prowadzimy dobór i

metodą FemtoLASIK (zabieg wykonywany

optycznych. Są to przyrządy i urządzenia

przy użyciu lasera femtosekundowego).

optyczne przeznaczone dla osób, którym

Leczenie zwyrodnienia
plamki żółtej (AMD)

sprzedaż pomocy

korekcja okularowa nie jest w stanie poprawić ostrości widzenia (lupy, monookulary,
okulary lupowe, okulary lornetkowe i inne

AMD jest jedną z najczęstszych przyczyn

akcesoria). Pomoce Optyczne są refundowa-

utraty wzorku, a z danych Stowarzyszenia

ne przez NFZ.
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• Naszym atutem jest doświadczony
zespół wykwalifikowanych
specjalistów- lekarzy, pielęgniarek,
optometrystów- stale podnoszących
swoją wiedzę i umiejętności
• Od 2005 roku wprowadziliśmy
i stosujemy System Zarządzania
Jakością zgodny z normą ISO
9001:2008
• Stosujemy innowacyjne rozwiązania
technologiczne zapewniające
najwyższy poziom bezpieczeństwa
• Dysponujemy najnowocześniejszym
i wysokiej klasy sprzętem
diagnostycznym i operacyjnym,
wykorzystujemy zaawansowane
technologie operacyjne
• Zapewniamy pełne spektrum
diagnostyki i leczenia okulistycznego
• Nowoczesne technologie i sprzęt to
dokładnie przeprowadzone badania,
szybka diagnoza, a przede wszystkim
więcej czasu poświęconego
na zapobieganie lub walkę
z chorobą. Zakup nowych urządzeń
zaplanowano z myślą o potrzebach
Pacjentów. Ciągłe doposażenie
placówki powoduje nieustanne
podnoszenie jakości świadczonych
przez nas usług medycznych.

SPEKTRUM Sp. z o.o. Ośrodek Okulistyki Klinicznej

- Zabiegi przeciwjaskrowe
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Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
w Gdańsku

Rejestracja główna: (+48) 58 524 15 00
Sekretariat: (+48) 58 524 15 15
Faks: (+48) 58 524 15 25
email: swissmed@swissmed.com.pl
www.swissmed.com.pl

Zabiegi operacyjne z zakresu:
• chirurgia ogólna
• chirurgia dziecięca
• chirurgia naczyniowa
• chirurgia plastyczna
• bariatria
• ginekologia
• laryngologia
• neurochirurgia
• okulistyka
• onkologia
• ortopedia
• chirurgia ręki

Nasi specjaliści:
• alergolog
• chirurg ogólny
• chirurg onkolog
• chirurg ręki
• dermatolog
• diabetolog

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku

• dermatolog estetyczny
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• dietetyk
• endokrynolog
• gastroenterolog
• ginekolog
• ginekolog- endokrynolog
• hematolog
• hepatolog
• histopatolog
• internista
• kardiolog
• kardiochirurg
• laryngolog
• lekarz rehabilitant
• lekarz medycyny rodzinnej
• lekarz medycyny podróży
• neurochirurg
• neurolog
• nefrolog
• okulista
• ortopeda
• onkolog
• pediatra
• psychiatra
• psycholog
• proktolog
• pulmonolog
• reumatolog
• radiolog
• anestezjolog
• urolog

Zlokalizowany w Gdańsku, w pobliżu znanego uzdrowiska Sopot, szpital Swissmed
jest idealnym miejscem do zadbania o swoje
zdrowie. Blisko dwudziestoletnie doświadczenie na rynku usług medycznych i zaufanie
jakim obdarzyło nas kilkaset tysięcy pacjentów owocują tysiącami procedur medycznych i zabiegów chirurgicznych rocznie.

Wśród naszych pacjentów z Polski i zagranicy
wielkim zaufaniem cieszą się usługi z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedii, laryngologii,
chirurgicznego leczenia otyłości, laserowej
korekcji wzroku, chirurgii plastycznej, onkologii i ginekologii.

Swissmed jako pierwsza spółka medyczna
wybudował od podstaw prywatny szpital
na Pomorzu, jako pierwszy również zadebiutował na giełdzie, a zgromadzony kapitał
zainwestował w najnowocześniejsze wyposażenie i sprzęt medyczny. Był także pierwszym szpitalem w Gdańsku, który od Ministra
Zdrowia otrzymał Certyfikat Akredytacyjny
Centrum Monitorowania Jakości w Służbie
Zdrowia. Ponadto Swissmed spełnia standardy określone w normach ISO 9001 i ISO 18001
i posiada certyfikat „Szpital bez bólu”.

Dzięki naszym specjalistom, Swissmed może
zaproponować szeroką gamę procedur chirurgicznych w zakresie chirurgii ręki i stopy,
artroskopii stawów, rekonstrukcji wiązadeł
(ACL i PCL), aloplastyki, kapoplastyki, osteotomii i wielu innych.

Szpital Swissmed to 73-łóżkowy wielospecjalistyczny obiekt o powierzchni prawie
8000 m2 zlokalizowany przy ul. Wileńskiej 44
w Gdańsku. W prestiżowym konkursie organizowanym przez Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa i Główny Urząd
Nadzoru Budowlanego Szpital Swissmed został uznany jako Budowa Roku 2003. W ogólnopolskich rankingach zajmował czołowe
pozycje, jest posiadaczem dyplomów, wyróżnień i medali, a marka Swissmed jest rozpoznawalna i ceniona nie tylko w regionie.
Swissmed jest również członkiem Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej i beneficjentem znaku szwajcarskiej jakości
swissstandards.pl

ORTOPEDIA

BARIATRIA
Swissmed oferuje różne metody leczenia
otyłości. Nasi chirurdzy pomagają pacjentom
wykonując laparoskopowe zabiegi założenia
opaski żołądkowej i rękawowej resekcji żołądka. Do mniej inwazyjnych metod należy
założenie balonu żołądkowego. Dzięki tym
zabiegom i stałej opiece naszych specjalistów pacjenci zmieniają swoje złe nawyki żywieniowe i osiągają znakomite efekty w odchudzaniu.

PRACOWNIA
GASTROENTEROLOGICZNOPROKTOLOGICZNA
Pracownia gastroenterologiczno-proktologiczna z pracownią badań endoskopowych
wykonuje gastroskopię i kolonoskopię
w pełnym znieczuleniu i w sedacji oraz mukozektomię i polipektomię endoskopową.
Ponadto, wśród usług medycznych jest
opaskowanie żylaków przełyku, PEG oraz
Botox w achalazji i w szczelinie odbytu. Nasi
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specjaliści wykonują także zabiegi leczące
żylaki odbytu, czyli hemoroidy (gumki Barrona, DGHAL i obliteracja). Specjalizują się
także w leczeniu otyłości przez założenie
balonika żołądkowego.

CHIRURGIA ONKOLOGICZNA
Zespół chirurgów onkologów specjalizuje
się w zabiegach usuwania guzków, wycinaniu i rekonstrukcji piersi oraz w operacjach
nowotworów jajnika, pochwy, trzonu i szyjki
macicy oraz sromu. Wykonują również zabiegi wycięcia zmian nowotworowych skóry
i z tkanek miękkich z przeszczepem oraz wycięcie nowotworu policzka, powieki i wargi z plastyką. Swissmed świadczy również
usługi w ramach programu Szybkiej Terapii
Onkologicznej w zakresie chirurgii ogólnej
i ginekologii.

CHIRURGIA PLASTYCZNA
W Szpitalu Swissmed wykonujemy zarówno
zabiegi estetyczne jak i rekonstrukcyjne. Zespół doświadczonych chirurgów plastyków
jest do Państwa dyspozycji, zawsze służąc
fachową poradą i troskliwą opieką. Dzięki
chirurgii plastycznej przywrócimy właściwe
kształty i proporcje częściom ciała, które nie
spełniają oczekiwań pacjentów. Wśród wykonywanych procedur jest:
- zabieg powiększania, pomniejszania oraz
podnoszenia piersi,
- korekcja nosa dla pacjentów z defektem
genetycznym, po urazie, z problemami oddechowymi wynikającymi z niewłaściwej
budowy nosa i niezadowolonych z jego
rozmiaru czy też kształtu,
- korekcja zniekształconych lub odstających
małżowin usznych,
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- korekcja opadających powiek,
- abdominoplastyka, czyli korekcja powłok
brzusznych u pacjentów, którym fałdy skórne utrudniają schylanie, u pacjentek ze skórą zwiotczoną w wyniku przebytych ciąż
lub ze względów czysto estetycznych,
- facelifting, stosowany w celu poprawy najbardziej widocznych efektów starzenia,
takich jak zwisające lub zapadnięte policzki, zmarszczki między nosem a ustami,
zmarszczki w okolicach szyi.

CENTRUM OPIEKI
I AKTYWIZACJI SENIORÓW
W wydzielonej części szpitala Swissmed
mieści się placówka, zapewniająca całodobową opiekę osobom starszym, pacjentom
po hospitalizacji lub leczeniu operacyjnym,
które ze względu na stan zdrowia lub stopień
niepełnosprawności nie mogą samodzielnie
funkcjonować w środowisku domowym. Zespół specjalistów zapewnia opiekę pielęgniarską, rehabilitacyjną i fizjoterapeutyczną,
niezbędne konsultacje lekarskie i diagnostykę medyczną oraz zajęcia terapeutyczne.
Rejestracja i informacja
tel. 58 524 15 03

CHIRURGIA OGÓLNA
W nowocześnie wyposażonych salach operacyjnych nasi specjaliści wykonują operacje
przepuklin, rekonstrukcje powłok brzusznych, zabiegi chirurgii laparoskopowej (np.
drogi żółciowe, choroba refluksowa przełyku, usunięcie wyrostka), sympatektomię
i strumektomię i wiele innych zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej.

LASEROWA KOREKCJA
WZROKU
W szpitalu Swissmed znajduje się
Centrum Okulistyki Laserowej,
które wykorzystuje jeden
z najbardziej zaawansowanych
laserów ekscymerowych Amaris
750 firmy Schwind do leczenia
krótkowzroczności, dalekowzroczności
i astygmatyzmu. Urządzenie to pracuje
z częstotliwością 750 Hz co pozwala na
skorygowanie 1 dioptrii w 1,5 sekundy.
Czyni to zabieg krótszym i bardziej
komfortowym. Laser posiada unikatowy
system śledzenia ruchów gałki ocznej
w 6 płaszczyznach. Przesyłane przez
niego informacje do głównego
komputera urządzenia sprawiają, iż
wie on w jakiej pozycji znajduje się
oko i w razie potrzeby odpowiednio
koryguje wiązkę lasera.
Unikatowa procedura Trans-PRK
opracowana przez firmę Schwind
pozwala na operowanie oka wyłącznie
światłem bez konieczności dotykania
go jakimkolwiek narzędziem. Dzięki
temu sam zabieg jest bezpieczniejszy,
a proces gojenia szybszy.
Rejestracja i informacja
tel. 58 740 24 30 lub 517 815 124

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku

• chirurg naczyniowy
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Centrum Medyczne Damiana
ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa

Szpital Damiana

Tel. (22) 566 22 22
Fax. (22) 566 22 00
info@damian.pl
www.damian.pl

KONSULTACJE
• Alergolog
• Androlog
• Anestezjolog
• Bariatria
• Chirurg
• Dermatolog
• Diabetolog
• Dietetyk
• Endokrynolog
• Epidemiolog
• Flebolog
• Foniatra
• Genetyk kliniczny
• Geriatra
• Ginekolog
• Hematolog
• Hepatolog
• Hipertensjolog
• Internista
• Kardiolog
• Laryngolog
• Nefrolog

jako pierwszy prywatny szpital w Warszawie.
Rocznie w Szpitalu Damiana wykonujemy
ponad 2 000 operacji oraz odbieramy ponad
250 porodów.

kresu chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii,
laryngologii, chirurgii plastycznej i okulistyki.
W Oddziale tym pacjenci przebywają od kilku do 24 godzin.

Izba Przyjęć

Oddział Położniczy

Miejsce przyjęć pacjentów potrzebujących

Pierwszy prywatny Oddział Położniczy otwo-

chirurg i internista oraz pielęgniarki. W razie

rzyliśmy w Warszawie 18 lat temu. Wprowadziliśmy w nim Indywidualny Model Opieki
Porodowej, sprawowany przez zespół najlep-

nagłej pomocy. W Izbie Przyjęć dyżur pełnią
konieczności wzywany jest lekarz innej specjalności, pełniący dyżur na terenie kliniki.
Izba Przyjęć realizuje także przyjęcia do szpi-

szych specjalistów: anestezjologa, ginekolo-

tala i przekazanie na oddział pacjenta zakwa-

• Neurolog

ga-położnika, pediatry-neonatologa i położ-

lifikowanego do hospitalizacji.

• Onkolog
• Ortopeda
• Pediatra
• Proktolog
• Protetyk słuchu
• Psychiatra

Szpital Damiana

Szpital Damiana otwarty został w 1994 roku

racyjnych w znieczuleniu miejscowym z za-

• Neonatolog
• Okulista
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Szpital

• Pulmonolog
• Radiolog
• Reumatolog
• Urolog

DIAGNOSTYKA
• Tomografia komputerowa
• Ultrasonografia
• Gastroskopia

nej, którzy są z przyszłą Mamą podczas ciąży
i akcji porodowej. Indywidualny Model Opieki Porodowej do dzisiaj odróżnia poród w naszym Szpitalu od porodów w innych placówkach. Odbieramy zarówno porody naturalne,
jak i przez cesarskie cięcie. Gwarantujemy
dostęp do Oddziału Intensywnej Terapii dla
matek i dla dzieci oraz najnowszej generacji
sprzęt medyczny.

Oddział DiagnostycznoZabiegowy i Oddział Pobytu
Dziennego

• Zatrudniamy doświadczonych lekarzy specjalistów, pielęgniarki i fizjoterapeutów.
• Korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych zapewniających
najwyższy poziom bezpieczeństwa.
• Wykonujemy operacje usuwania zaćmy
metodą fakoemulsyfiakcji.
• Oferowana przez nas opieka spełnia naj-

Pobranie komórek
krwiotwórczych i szpiku
kostnego
Centrum Medyczne Damiana jest pierwszym
prywatnym ośrodkiem medycznym w Polsce,
w którym przeprowadzane są zabiegi pobrania komórek macierzystych oraz szpiku
kostnego od Dawców, które następnie przeszczepiane są osobom cierpiącym na choroby nowotworowe układu krwiotwórczego.

• Chirurgii otyłości

pienia obowiązkowe i zalecane, rehabilita-

nych i ostatecznej kwalifikacji do oddania

cję, testy alergologiczne oraz kompleksowy

komórek. Jeśli dawca zostanie ostatecznie

zakres konsultacji specjalistycznych (m. in.

zakwalifikowany przez lekarzy w Centrum

alergologa, chirurga, dermatologa, endokry-

Medycznym Damiana, przeprowadzany jest
zabieg pobrania komórek jedną z dwóch metod: pobranie komórek macierzystych z krwi
obwodowej lub pobranie szpiku kostnego
z talerza kości biodrowej.

pleksowy zakres konsultacji specjalistycz-

Zdrowia

Badania przeprowadzane są przy użyciu no-

Oddział Pobytu Dziennego. Hospitalizowani

o Szpital bez bólu

• Diagnostyka kardiologiczna

są w nim dorośli i dzieci po zabiegach ope-

o Miejsce przyjazne przyszłej Mamie

Katalog |

• Chirurgii dziecięcej

prowadzenia szczegółowych badań medycz-

hospitalizowani są chorzy po zabiegach

nie pobytu w szpitalu, od 2004 r. funkcjonuje

Przychodnie dla dzieci

OPERACJE I ZABIEGI
Z ZAKRESU:

• Chirurgii onkologicznej

W sześciu przychodniach zapewniamy kom-

• Kolonoskopia

wistego.

• Endoskopii (gastroskopii i kolonoskopii)

diagnostykę obrazową i laboratoryjną, szcze-

o Certyfikat Akredytacyjny Centrum

o Bezpieczny Pacjent

uzyskać zdjęcie dziecka zbliżone do rzeczy-

• Ultrasonografii

Centrum Medycznego Damiana w celu prze-

nych, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.

o pacjentach, u których możliwe jest skróce-

trójwymiarowemu obrazowi 3D pozwala

• Mammografii

• Chirurgii ogólnej

tucje zewnętrzne:

o Medal Europejski

trasonograficznym VOLUSON, który dzięki

dla dzieci zdrowych, jak i chorych, szeroką

Monitorowania Jakości w Ochronie

szybkiej diagnostyki internistycznej. Z myślą

• RTG

Dysponujemy nowoczesnym aparatem ul-

zostaje skierowany przez Fundację DKMS do

to wyróżnienia przyznane nam przez insty-

o Certyfikat ISO 9001:2008

• Tomografii komputerowej

nowoczesny, cyfrowy, 16-kanałowy aparat.

Oferujemy opiekę pediatryczną zarówno

W Oddziale Diagnostyczno-Zabiegowym
operacyjnych oraz osoby wymagające tzw.

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

Do wykonania badań EEG wykorzystujemy

Potencjalny dawca komórek macierzystych

Przychodnie specjalistyczne
dla dorosłych

wyższe standardy jakości. Odzwierciedlają

nych, precyzyjnych i bezpiecznych badań.

woczesnego sprzętu diagnostycznego, m.

nologa, ginekologa, hematologa, kardiologa,
laryngologa, logopedy, neurologa, nefrolog,

• Chirurgii plastycznej
• Chirurgii ręki
• Okulistyki
• Onkologii
• Ortopedii i traumatologii

okulisty, ortopedy, pediatry, reumatologa,

• Urologii

urologa).

• Ginekologii

Centrum Rehabilitacji
W nowoczesnym Centrum Rehabilitacji Damiana zapewniamy rehabilitację pourazową,
ortopedyczną, neurologiczną, jak i zabiegi
poprawiające postawę ciała. Realizujemy
rehabilitację dla dorosłych jak i dla dzieci.
Proponujemy także rehabilitację w domu

• Ginekologii estetycznej
• Laryngologii
• Neurochirurgii

REHABILITACJA DLA DZIECI
I DOROSŁYCH
• Fizykoterapia
• Kinezyterapia

in. cyfrowego mammografu, umożliwiające-

pacjenta. Jest to usługa skierowana do osób,

• Hydroterapia

go rozpoznanie nawet najmniejszych zmian

chcących korzystać z zabiegów rehabilitacyj-

• Masaż relaksacyjny i leczniczy

w piersi. Dysponujemy najnowszej generacji

nych w zaciszu domowym bez konieczności

• Kriokomora

40-rzędowym tomografem komputerowym,

przemieszczania się, które często jest nie-

• Integracja sensoryczna

który umożliwia wykonywanie nieinwazyj-

możliwie lub powoduje ból.

• Rehabilitacja domowa
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Szpital Damiana

• Gastrolog
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Szpital Centrum
Centrum Medyczne ENEL-MED
al. Solidarności 128, 01-195 Warszawa

Szpital ENEL-MED Centrum

22 431 66 26
www.enel.pl/szpital

Zabiegi i operacje:
ortopedia
• artroskopie kolana, barku, biodra,
nadgarstka
• endoprotezoplastyka stawów:
kolanowego, biodrowego, barkowego
• korekcje wrodzonych i nabytych wad
i deformacji kończyn (m.in. halluxy,
szpotawe podudzia)
• małoinwazyjne zabiegi wykonywane
przy uszkodzeniach mięśni, ścięgien
i więzadeł (łokieć tenisisty, łokieć
golfisty, kolano skoczka, stopa
opadająca)

Szpital Centrum to drugi warszawski szpital

i małoinwazyjnych technik operacyjnych.

Indywidualne podejście do pacjenta

Centrum Medycznego ENEL-MED, otwarty

Na terenie szpitala jest realizowana również

Pacjenci Szpitala Centrum mogą korzystać

w połowie 2012 r. i zlokalizowany w cen-

Ambulatoryjna Pomoc Doraźna, w ramach

z wsparcia indywidualnych koordynatorów,

• badania laboratoryjne

trum Warszawy. Szpital dysponuje dwoma

której zapewniamy 24-godzinne dyżury or-

którzy na każdym etapie zapewniają kom-

• zaawansowana diagnostyka (EKG/RTG/MR/

• operacyjne leczenie złamań
osteoporotycznych i chorób
osłabiających strukturę trzonu
kręgosłupa (wertebroplastyka,
kyfoplastyka)

nowocześnie wyposażonymi salami opera-

topedyczne i diagnostyki.

pleksową koordynację procesu leczenia (od

Szeroka oferta usług szpitala obejmuje le-

diagnostyki, przez leczenie, aż po rehabilita-

• konsultacja końcowa – konsultacja z leka-

czenie operacyjne z zakresu ortopedii i trau-

cję), a także dbają o komfort pacjenta w cza-

rzem prowadzącym, który po szczegóło-

matologii – od artroskopii stawów, przez

sie pobytu w szpitalu. Pacjenci korzystają

wej analizie wszystkich badań i konsultacji

z klimatyzowanych pokoi, które są dostoso-

dzaniu wysoce zaawansowanych operacji

operacje rekonstrukcyjne tkanek miękkich,

specjalistycznych wystawia diagnozę oraz

• operacyjne leczenie niestabilności
kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego

korekcje wad i deformacji kończyn, resek-

wane do potrzeb osób niepełnosprawnych

przedstawia zalecenia dla pacjenta

• dynamiczna stabilizacja (sztuczny dysk)
w odcinku szyjnym

oraz chirurgii ręki. Bierzemy aktywny udział

cje łagodnych zmian (guzów, cyst, torbieli)

i wyposażone w telewizję, telefon i dostęp

z układu szkieletowego, po endoprotezopla-

do Internetu. Dbamy o dostępność naszych

stykę większości stawów. Interdyscyplinarne

usług, dlatego gwarantujemy elastyczność

zespoły operatorów wykonują innowacyjne

oraz krótki czas oczekiwania na zabiegi.

chirurgia kręgosłupa
• operacyjne leczenie dyskopatii
w odcinku lędźwiowym i szyjnym
kręgosłupa

Szpital ENEL-MED Centrum

• operacyjne usunięcie zwężenia kanału
kręgowego odcinka lędźwiowego
i szyjnego kręgosłupa
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• miniinwazyjne metody leczenia
przewlekłego bólu: kriolezja,
termolezja

cyjnymi, dwoma oddziałami i salą pooperacyjną. Dzięki nieustającemu zaangażowaniu
wybitnego zespołu medycznego, Szpital
Centrum wyspecjalizował się w przeprowaz zakresu ortopedii, chirurgii kręgosłupa
w badaniach klinicznych, a wysoką jakość
świadczonych usług medycznych dodatkowo gwarantują przyznany szpitalowi certyfikat ISO i coroczne kontrole audytorów
zewnętrznych.

operacje z użyciem zaawansowanego sprzętu i nowoczesnych implantów. Dysponujemy

Programy profilaktyczne

nowoczesnym sprzętem artroskopowym,

Na terenie Szpitala Centrum realizujemy

Najlepsi specjaliści z zakresu ortopedii
i chirurgii kręgosłupa

pozwalającym na zwiększenie precyzji ope-

dwa programy profilaktyczne – Zdrowy

chirurgia ręki

racji, skrócenie pobytu w szpitalu oraz szyb-

kręgosłup i Zdrowe stawy. Programy umoż-

• operacje zespołu kanału nadgarstka

W Szpitalu Centrum pomagamy przede

ką rehabilitację. Stosowanie tego sprzętu mi-

liwiają kompleksową ocenę kręgosłupa lub

• leczenie zespołów uciskowych nerwów
obwodowych (np. zespół cieśni
nadgarstka)

wszystkim pacjentom z problemami układu

nimalizuje również nacięcia, krwawienie oraz

stawów w ciągu kilku godzin, w komforto-

ruchu, które uniemożliwiają pracę i codzien-

blizny po zabiegu.

wych warunkach. Obejmują dwie rozsze-

• leczenie choroby Dupuytrena

wianie sportu. Leczymy zarówno choroby

• operacyjne leczenie reumatoidalnego
zapalenia stawów, zesztywnienia
stawów, zapaleń ścięgna

zwyrodnieniowe kręgosłupa, jak i urazy

W szpitalu są również wykonywane zaawan-

Uczestnik programu znajduje się pod opie-

sportowe. W naszym zespole znajdują się

sowane procedury z zakresu chirurgii kręgo-

ką lekarza i pielęgniarki, która na bieżąco

również lekarze leczący polskich i zagranicz-

słupa, chirurgii ręki oraz chirurgii plastycznej.

koordynuje przebieg badań.

nych sportowców, w tym lekarze Reprezen-

W zakresie chirurgii ręki w Szpitalu Centrum

tacji Polski w piłce nożnej oraz drużyny LEGIA

przeprowadzane są m.in. zabiegi rekonstruk-

• rekonstrukcja, szycie ścięgien i nerwów
chirurgia plastyczna
• korekcja nosa

ne funkcjonowanie, a także zawodowe upra-

Nowoczesne zabiegi chirurgiczne

rzone konsultacje ortopedy, szczegółową
diagnostykę oraz instruktaż fizjoterapeuty.

W skład programów wchodzą:

WARSZAWA. Każdego miesiąca zespół wybit-

cji, szycia ścięgien i nerwów, leczenia ze-

• indywidualna opieka pielęgniarska

• plastyki brzucha, ramion i ud

nych chirurgów, znanych z pionierskich me-

społów uciskowych nerwów obwodowych,

• konsultacja wstępna – szczegółowy wy-

• zmniejszenie i podniesienie piersi

tod leczenia, wykonuje blisko 200 zabiegów

chorób Dupuytrena i reumatoidalnego zapa-

wiad lekarski, który pomaga określić szcze-

• powiększanie piersi

z zastosowaniem najnowszych materiałów

lenia stawów.

Katalog |

Katalog |

góły dalszego postępowania diagnostycznego

TK/USG)

• instruktaż fizjoterapeuty

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA
I ZAAWANSOWANE METODY
LECZENIA
Szpital Centrum gwarantuje swoim
pacjentom nie tylko rozbudowaną
ofertę zabiegów wykonywanych
z wykorzystaniem nowoczesnych technik
operacyjnych i zaawansowanego sprzętu,
ale i dostęp do nowoczesnego centrum
diagnostycznego.
Najnowsze metody operacyjne:
• wielopoziomowe stabilizacje
kręgosłupa przy użyciu
neuromonitoringu
• ablacja korzeni nerwowych za pomocą
fal radiowych
• odbudowa struktury chrząstki
stawowej z wykorzystaniem Joint
Repair Gel/BTS CarGel
• endoskopowe leczenie nadgarstka
• endoproteza łokcia
Zaawansowany sprzęt:
• mikroskop neurochirurgiczny
• zaawansowany sprzęt artroskopowy
firmy Arthrex
• nawiewy laminarne na obu salach
operacyjnych
• aparaty RTG z ramieniem C na obu
salach operacyjnych (Philips oraz
Siemens)
• wysoko specjalistyczny aparat do
znieczulania firmy Draeger
• wykorzystanie nowoczesnych
implantów (Arthrex, Medtronic,
Synthes i in.)
Nowoczesne centrum diagnostyczne:
• 64-rzędowy, dwuźródłowy tomograf
komputerowy firmy Siemens
• 1,5-teslowy rezonans magnetyczny
firmy Siemens
• nowoczesne aparaty USG i RTG

Szpital ENEL-MED Centrum

• operacje rekonstrukcyjne ścięgien
i więzadeł
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Szpital Zacisze
Centrum Medyczne ENEL-MED
ul. Gilarska 86c, 03-589 Warszawa

Szpital ENEL-MED Zacisze

22 230 72 50
www.enel.pl/szpital

Specjalności operacyjnozabiegowe:
•
•
•
•
•
•
•
•

laryngologia
okulistyka
ginekologia
chirurgia ogólna i dziecięca
chirurgia plastyczna
chirurgia naczyniowa
chirurgia urologiczna
chirurgia proktologiczna

Wybrane zabiegi i operacje:

Szpital ENEL-MED Zacisze

okulistyka
• operacje zaćmy u dzieci i dorosłych
• leczenie chorób siatkówki
• leczenie zwyrodnienia plamki (AMD)
• operacje powiek
• operacyjne leczenie zeza
• witrektomia u dzieci
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ginekologia
• operacyjne leczenie nietrzymania moczu
(system TVT)
• zabiegi laparoskopowe diagnostyczne
i operacyjne
• histeroskopia diagnostyczna i operacyjna
• operacyjne leczenie endometriozy
• operacyjne leczenie wypadania macicy
• łyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy
• elektrokonizacja szyjki macicy
• plastyki korekcyjne warg sromowych,
pochwy, krocza
• założenie i usunięcie wewnątrzmacicznej
wkładki antykoncepcyjnej
• operacje usunięcia zrostów, polipów,
mięśniaków macicy
chirurgia ogólna i dziecięca
• leczenie otyłości balonem żołądkowym
• operacyjne leczenie przepukliny
• operacje laparoskopowe w obrębie jamy
brzusznej
• laparoskopowe usunięcie pęcherzyka
żółciowego
• operacyjne leczenie guzów tarczycy
• podcięcie wędzidełka języka lub wargi
chirurgia naczyniowa
• nowoczesne metody usuwania żylaków
kończyn dolnych i pajęczaków (pajączków)
naczyniowych

Szpital Zacisze to jeden z pierwszych prywatnych szpitali w Warszawie, założony przez
Centrum Medyczne ENEL-MED w 1998 r. Szpital dysponuje dwiema nowocześnie wyposażonymi salami operacyjnymi, salą pooperacyjną i zespołem doświadczonych chirurgów.
Zespół lekarzy Szpitala Zacisze specjalizuje
się w okulistyce, otolaryngologii, ginekologii
i chirurgii. Wykonywane są tu również zabiegi

Nowoczesne leczenie zaćmy
W ramach operacyjnego leczenia zaćmy
proponujemy naszym pacjentom metodę fakoemulsyfikacji. Metoda polega na rozbiciu
zmętniałej soczewki za pomocą ultradźwięków na drobne kawałki i wstawieniu w jej
miejsce nowej soczewki o odpowiednio dobranych parametrach optycznych.

dla najmłodszych pacjentów – m.in. usunię-

Dzięki współpracy z najlepszymi dostaw-

cie migdałków i witrektomia. Wysoką jakość

cami dajemy naszym pacjentom dostęp do

świadczonych usług medycznych gwarantuje

różnych rodzajów soczewek, w tym socze-

przyznany szpitalowi certyfikat ISO.

wek pozwalających na równoczesną korek-

Pacjentom Szpitala Zacisze proponujemy
indywidualną opiekę koordynatorów, którzy
na każdym etapie zapewniają kompleksową
koordynację procesu leczenia. Podczas pobytu w szpitalu pacjenci mają do dyspozycji
kameralne, klimatyzowane pokoje jedno
i dwuosobowe. Szczególną opieką staramy

cję wady wzroku, również astygmatyzmu.
Rodzaj soczewki jest dobierany w trakcie
wizyty przedoperacyjnej w Wysokospecjalistycznej Poradni Okulistycznej, podczas
której nasi okuliści oceniają stopień zaawansowania zaćmy i omawiają z pacjentem
przebieg zabiegu.

się otoczyć naszych najmłodszych pacjen-

Co istotne, metoda fakoemulsyfikacji umoż-

tów, gwarantując rodzicom możliwość prze-

liwia operowanie zaćmy w każdym jej sta-

bywania z dzieckiem oraz stały kontakt z le-

dium. Operację wykonuje się w warunkach

karzem wykonującym zabieg.

szpitalnych w znieczuleniu miejscowym,

Operacje w Szpitalu Zacisze są przeprowa-

szpital tego samego dnia.

dzane z wykorzystaniem nowoczesnego

w trybie jednodniowym – pacjent opuszcza

racyjnych (m.in. endoskopia i laparoskopia).

Małoinwazyjne leczenie żylaków
kończyn dolnych

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, mini-

Szpital Zacisze oferuje różne metody lecze-

malnie inwazyjnych metod, zabiegi trwają

nia żylaków kończyn dolnych, w tym nowo-

krótko i wiążą się z minimalnym ryzykiem

czesną terapię falami radiowymi (VENEFIT).

wystąpienia dolegliwości bólowych i powi-

Zabieg jest małoinwazyjny, może być prze-

kłań, a pacjent zwykle jeszcze tego samego

prowadzany w znieczuleniu miejscowym

dnia opuszcza szpital i może szybko wrócić

i nie wymaga hospitalizacji. Zabieg wiąże się

do zdrowia oraz pełnej aktywności życiowej.

z minimalnymi dolegliwościami bólowymi,

sprzętu oraz małoinwazyjnych technik ope-

Katalog |

co daje mu istotną przewagę nad takimi metodami leczenia żylaków kończyn dolnych
jak stripping czy laser.

filaktyczny 24h dla zdrowia. Program umożliwia kompleksowe sprawdzenie stanu zdrowia zaledwie w jeden dzień.

Leczenie metodą VENEFIT nie wymaga cięcia w pachwinie, a ewentualne blizny czy
zasinienia po zabiegu są minimalne. Dzięki
temu wyniki kosmetyczne zabiegu są zazwyczaj bardzo dobre, a pacjent praktycznie od razu może wrócić do codziennych
aktywności.

Na program 24h dla zdrowia składają się:

Autorski program leczenia otyłości

• badania laboratoryjne

Z myślą o osobach, które mają problemy
z nadwagą i potrzebują fachowej pomocy
specjalistów, stworzyliśmy autorski Program
Leczenia Otyłości Balonem Żołądkowym.
Program obejmuje leczenie zabiegowe wraz
z półroczną opieką lekarza bariatry i dietetyka, która jest indywidualnie dostosowywana
do stanu zdrowia i potrzeb pacjenta.

• badania elektrofizjologiczne

Leczenie otyłości balonem żołądkowym jest
metodą małoinwazyjną. Nie wymaga przeprowadzenia operacji, a jedynie krótkiego
zabiegu endoskopowego. Do żołądka wprowadza się silikonowy balon, który ogranicza
objętość żołądka dostępną dla pożywienia
i zwiększa uczucie sytości. Ponieważ sukces
metody w dużej mierze zależy od zmiany
nawyków żywieniowych, pacjent po zabiegu otrzymuje zestaw specjalnych zaleceń
dietetycznych.
Przegląd zdrowia w jeden dzień
W odpowiedzi na współczesny styl życia,
w Szpitalu Zacisze oferujemy program pro-
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• indywidualna opieka pielęgniarska
• konsultacja wstępna – szczegółowy
wywiad lekarski, który pomaga określić
szczegóły dalszego postępowania
diagnostycznego
• konsultacje u lekarzy specjalistów

• zaawansowane badania diagnostyki
obrazowej
• konsultacja końcowa – konsultacja
z lekarzem prowadzącym, który po
szczegółowej analizie wszystkich badań
i konsultacji specjalistycznych wystawia
diagnozę oraz przedstawia zalecenia dla
pacjenta
Program polecamy zwłaszcza osobom, które
cenią swój czas oraz są świadome konieczności podejmowania działań profilaktycznych
w zakresie chorób cywilizacyjnych, takich jak
nowotwory czy choroby układu sercowo-naczyniowego. Uczestnik programu znajduje
się pod opieką lekarza i pielęgniarki, która na
bieżąco koordynuje przebieg badań.

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA
I ZAAWANSOWANE METODY
LECZENIA
Szpital Zacisze gwarantuje swoim
pacjentom nie tylko rozbudowaną
ofertę zabiegów wykonywanych
z wykorzystaniem nowoczesnego
sprzętu i małoinwazyjnych technik
operacyjnych, ale i dostęp do
nowoczesnej diagnostyki.
Małoinwazyjne metody operacyjne
i nowoczesny sprzęt:
• metoda FESS – Funkcjonalna
Endoskopowa Operacja Zatok
• technika MIST – Minimalnie
Inwazyjna Technika Leczenia
• metoda Celon/RF w leczeniu
chrapania
• implanty PILLAR w leczeniu
chrapania
• metody endoskopowe
i laparoskopowe
• fale radiowe VENEFIT w leczeniu
żylaków kończyn dolnych
• leczenie otyłości balonem
żołądkowym
• ostrzykiwanie pęcherza moczowego
toksyną botulinową w urologii
• metoda APC – koagulacja plazmą
argonową
Nowoczesne zaplecze diagnostyczne:
• 16-rzędowy tomograf komputerowy
firmy GE
• 1,5-teslowy rezonans magnetyczny
firmy GE
• nowoczesne aparaty USG i RTG
• gastroskopia, kolonoskopia
• nasofiberoskopia – precyzyjna ocena
nosogardła i krtani

Szpital ENEL-MED Zacisze

laryngologia
• Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok
(metoda FESS)
• Minimalnie Inwazyjna Technika Leczenia
Zatok (technika MIST)
• operacyjne leczenie chrapania i bezdechu
sennego (implanty PILLAR)
• operacje migdałków u dzieci i dorosłych
• korekcje przegrody nosa i małżowin nosa
• plastyka podniebienia miękkiego
• operacje ślinianek

99

Szpital Eskulap
ul. Koperkowa 2, 86-031 Osielsko koło Bydgoszczy

SZPITAL ESKULAP

Nowoczesny Szpital, Wyjątkowi Specjaliści, Nadzwyczajna Opieka

tel. 52 326 58 00
tel. 52 360 23 55
e-mail: koorynator@szpitaleskulap.pl

FLEBOLOGIA
• Kompleksowe leczenie chorób żył
• Angioplastyka zmian pozakrzepowych
• Ablacje laserowe EVLT
• Ablacje radiowe RFITT
• Ablacje parą wodną SVS
• Ablacje farmakomechaniczne CLARIVEIN
• Ablacje chemiczne
• Skleroterapia
• Leczenie operacyjne
• Kriochirurgia

HOSPITALIZACJA
• chirurgia ogólna
• urologia
• ginekologia
• ortopedia
• neurochirurgia
• otolaryngologia

KONSULTACJE
• W ponad 20 specjalnościach medycznych

DIAGNOSTYKA
• 2 źródłowy Tomograf Komputerowy
• Rezonans Magnetyczny 1.5T
• USG klasyczne
• USG dopplerowskie
• USG 3D / 4D
• RTG
• Laboratoryjna
• Kardiologiczna

SZPITAL ESKULAP

• Niepłodności

REHABILITACJA
• Kriokomora
• Laser wysokoenergrtyczny
• Fala uderzeniowa
• Bio Feedback
• magnetoterapia
• elektroterapia
• drenaż pneumatyczny
• terapia manualna
• terapia powięziowa

100

Miejsce, w którym wiedza łączy się z doświadczeniem i technologią
Należymy do pionierów prywatnej opieki
medycznej w Polsce. Początki naszej działalności sięgają lat 90 XX wieku. Na bazie
wieloletnich doświadczeń, w 2012 roku uruchomiliśmy jeden z najnowocześniejszych
ośrodków medycznych w Polsce – Szpital
Eskulap w Osielsku.
Szpital otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka co
pozwoliło na wyposażenie go w innowacyjny sprzęt medyczny podnosząc znacznie
skuteczność diagnostyki i leczenia metodami małoinwazyjnymi.
Zastosowane w Szpitalu nowoczesne rozwiązania achitektoniczne zostały docenione
w krajowych rankingach uzyskując wyróżnienia: Budowa na Medal 2012 i Eurosymbol
Innowacji 2013.
Szczególną uwagę przywiązujemy do troskliwej i profesjonalnej opieki nad pacjentem
i jego rodziną czego wyrazem jest przyznanie godła Przyjazna Przychodnia oraz zwycięskie miejsca w konkursie „Złoty Stetoskop”
w roku 2012 i 2013.
Spełnianie najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa pacjenta potwierdza
uzyskanie przez Szpital w roku 2014 akredytacji Ministra Zdrowia. Dzięki wysokiej jakości świadczonych usług Szpital odniósł także
sukces w Ogólnopolskim Rankingu Bezpieczny Szpital 2014 zajmując 4. miejsce w województwie Kujawsko-Pomorskim i 57 miejsce
wśród wszystkich szpitali w Polsce.

Szpital kierowany przez jednego z najbardziej doświadczonych chirurgów naczyniowych w kraju, profesora Stanisława
Molskiego, wieloletniego kierownika Kliniki
Chirurgii Ogólnej i Naczyń Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Działamy z myślą o pacjentach, którzy
oczekują kompleksowego leczenia przez
wybitnych lekarzy, wykorzystujących najnowsze zdobycze medycyny. Zespół najwyższej klasy specjalistów w ponad 20
dziedzinach medycznych zapewnia możliwość pełnej diagnostyki, małoinwazyjnego
leczenia i rehabilitacji.
Korzystając z innowacji technologicznych, stale pogłębiamy swoją wiedzę
i umiejętności, tak, aby trafne diagnozy i skuteczne, małoinwazyjne metody leczenia,
pozwoliły pacjentowi szybko powrócić do
zdrowia.
Specjalizujemy się we flebologii i chirurgii
naczyń oraz kardiologii, ale oferujemy także świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej,
ginekologii, neurochirurgii, ortopedii, otolaryngologii i urologii.
Chirurgia naczyń
Mamy ponad 30 letnie doświadczenie w leczeniu chorób żył i tętnic. Dysponujemy innowacyjnym, a zarazem unikalnym w skali
Europy sprzętem diagnostyczno-leczniczym,
którego kluczowym elementem są pierwsze w regionie, hybrydowe sale operacyjne.
Wykonujemy pełen zakres zabiegów naczyniowych na tętnicach i żyłach obwodowych. Połączenie metod operacyjnych oraz
małoinwazyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obrazowania i metod
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leczniczych możliwych dzięki hybrydowej
sali operacyjnej pozwala leczyć skuteczniej
i mniej inwazyjnie.
Urologia
Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce
i trzecim w Europie, dysponującym zrobotyzowanym urządzeniem HIFU Focal One.
Umożliwia ono nieoperacyjne leczenie raka
prostaty, w stopniu porównywalnym z radykalną operacją czy teleradioterapią. Zapewnia większą precyzję, krótszy czas zabiegu
w porównaniu do aparatów starszej generacji oraz najmniejsze ryzyko upośledzenia
funkcji seksualnych po zabiegu spośród
wszystkich metod leczenia. Technikę można stosować w przypadku wznowy lokalnej
procesu nowotworowego i po wcześniejszych zabiegach prostaty czy radioterapii.
Dzięki minimalnej inwazyjności i braku cięć
skórnych pozwala na szybką rekonwalescencję i powrót do codziennych zajęć.
Ortopedia
Oferujemy kompleksową diagnostykę i leczenie operacyjne chorób narządu ruchu
zwłaszcza w zakresie nowoczesnych, małoinwazyjnych operacji alloplastyki stawów.
Duże doświadczenie ortopedów w zakresie
wykonywanych operacji, małoinwazyjność
metod oraz aktywna rehabilitacja w okresie
pooperacyjnym zapewniają właściwe warunki do szybkiej rekonwalescencji i powrotu do
pełni aktywności fizycznej.
Neurochirugia
Wykonujemy kriochirurgiczne zabiegi leczenia zespołów bólowych kręgosłupa. To
technika umożliwiająca długotrwałą reduk-
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cję bólu, szczególnie w zespołach bólu przewlekłego, w przypadkach gdy są one spowodowane przez nerwy czuciowe. Polega na
dokładnym wprowadzeniu sondy do miejsca
planowanego uszkodzenia tkanki nerwowej.
Nerw, który został uszkodzony działaniem
niskiej temperatury, nie ma możliwości przewodzenia bodźców, w tym również bólu. Jest
znieczulony od sześciu miesięcy do nawet
dwóch lat.
Rehabilitacja
Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu
dolegliwości ze strony kręgosłupa i narządu
ruchu w następstwie zmian zwyrodnieniowych oraz urazów w tym również u sportowców. Dysponujemy innowacyjnym sprzętem,
który jest unikalny na skalę nie tylko Polski,
ale również Europy. Nasi specjaliści stosują
autorskie programy oparte o metody BioFeedback oraz tensegracji.

Flebologia – leczenie
chorób żył
Szpital Eskulap należy do
wiodących w Polsce ośrodków
flebologicznych. Zespół chirurgów
naczyniowych pod kierownictwem
prof. Stanisława Molskiego od 30
lat zajmuje się małoinwazyjnym
leczeniem niewydolności żylnej
i zespołu pozakrzepowego.
Dysponujemy innowacyjnym,
a zarazem unikalnym w skali
Europy sprzętem diagnostycznoleczniczym do wykonywania
małoinwazyjnych zabiegów na
układzie żylnym. Wieloletnie
doświadczenie oraz możliwość
wykorzystania bardzo szerokiego
zakresu dostępnych obecnie metod
pozwala nam osiągać optymalny
efekt leczniczy i estetyczny
przy zachowaniu minimalnego
ryzyka nawet w przypadku
dużych i nawrotowych żylaków.
Dzięki możliwości wykonywania
wewnątrzżylnych zabiegów
angioplastyki i stentowania na
hybrydowej sali operacyjnej
możemy skutecznie leczyć
pacjentów z następstwami zespołu
pozakrzepowego, którzy do
niedawna skazani byli wyłącznie na
leczenie zachowawcze o niewielkiej
skuteczności.

SZPITAL ESKULAP

• chirurgia naczyń
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
IBIS / SENSOR CLINIQ
Szpital/Przychodnia
ul. Kacza 8 (wejście od ul. Okopowej, wjazd od ul. Wolność)
01-013 Warszawa

Szpital IBIS / Sensor Cliniq

tel.: 22 710 33 33
fax: 22 322 81 80
e-mail: szpital@szpitalibis.pl

Operacje i zabiegi z zakresu:
okulistyki:
• operacje zaćmy
• operacje witrektomii
• iniekcje do ciała szklistego z leku Lucentis
lub Eylea
• plastyka powiek
• usuwanie gradówek
• usuwanie kępek żółtych
• usuwanie brodawek
• usuwanie kaszaków i innych znamion skórnych
okolicy oczu
ginekologii:
• wymrażanie nadżerek
• biopsje
• zakładanie/usuwanie wkładek domacicznych
• kolposkopia ginekologiczna

Placówki Szpital Ibis oraz Sensor Cliniq powstały we wrześniu 2001r. Ich działalność obejmują
świadczenia usług medycznych, w tym wykonywanie zabiegów operacyjnych i udzielanie
konsultacji w zakresie audiologii, okulistyki, laryngologii, kardiologii, proktologii, rehabilitacji,
genetyki klinicznej oraz chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej. Do szpitali przynależą
przychodnie przyszpitalne oferujące kompleksowe usługi ambulatoryjne, laboratoryjne oraz
diagnostykę obrazową - RTG, USG, mammografię, densytometrię oraz badania endoskopowe
przewodu pokarmowego.

na siatkówkę i chroni przed starczym zwyrodnieniem plamki (chorobą AMD). Dla pacjentów
z astygmatyzmem oferujemy soczewki zapewniające widzenie dali bez okularów, polepszając
jednocześnie ostrość i jakość obrazu.

W czasie, kiedy zapewnienie nowoczesnej oraz
komfortowej opieki medycznej stało się pilną
potrzebą obraliśmy sobie za cel wprowadzenie do naszych placówek światowe standardy
leczenia. W naszym szpitalu i przychodniach
wykorzystujemy nowoczesny, specjalistyczny
sprzęt medyczny umożliwiający lekarzom przeprowadzanie badań diagnostycznych i operacji
w najmniej inwazyjny, najkrótszy i najbardziej
bezpieczny dla Pacjenta sposób.

Dysponujemy najwyższej klasy sprzętem do
wykonywania operacji , zabiegów laserowych,
badań okulistycznych oraz badań ultrasonograficznych gałki ocznej.

• usunięcie migdałków podniebiennych

…,,Dążymy do ciągłego świadczenia usług na
najwyższym poziomie, w czerwcu 2006 otrzymaliśmy certyfikat na zgodność naszego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy
ISO 9001:2000”…

• usunięcie ślinianki podżuchwowej

Wykonaliśmy już ponad 40 000 operacji.

Oferujemy specjalistyczne zabiegi chirurgiczne
z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej, a także urologicznej i plastycznej.
Zapewniamy pełny zakres diagnostyki naczyniowej (badania Doppler-Duplex tętnic i żył). Wykonujemy badania i zabiegi endoskopii przewodu
pokarmowego ze szczególnym nastawieniem
na profilaktykę chorób nowotworowych (gastroskopia i kolonoskopia). W ramach chirurgii przeprowadzamy m.in. operacje wycięcia pęcherzyka
żółciowego, mało inwazyjną metodą – laparoskopową, operacje przepuklin z wszczepieniem
materiału syntetycznego tzw. metodą beznapięciową - co w dużym stopniu niweluje ból pooperacyjny i skraca okres rekonwalescencji. Operujemy również żylaki kończyn dolnych i hemoroidy.
Nowoczesna aparatura i zaplecze szpitalne oraz
doświadczony i sprawdzony zespół lekarzy specjalistów gwarantuje diagnostykę i leczenie na
najwyższym poziomie.

• usuwanie polipów
• usuwanie zmian sromu
• wyłyżeczkowanie jamy i szyjki macicy
• pobieranie wycinków z szyjki macicy i jamy
macicy
chirurgii:
• operacje przepuklin
• operacje żylaków kończyn dolnych
• obliteracje naczynek
• laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego
• nacięcia ropnia okołoodbytowego
• wycięcie znamion okołoodbytowych
• wycięcie znamion skórnych
• wycięcie torbieli włosowatej
• wycięcie węzła chłonnego
kardiologii:

SZPITAL IBIS / SENSOR CLINIQ

• zabiegowe leczenie arytmii serca (ablacji)
laryngologii:
• operacje przegrody nosa
• operacje zatok przynosowych

• plastyka małżowiny nosa
• waporyzacja migdałków podniebiennych
• korekcja przegrody nosowej
• korekcja małżowin nosowych
• polipektomia (usunięcie polipów nosa metoda
klasyczna)
• dziecięca chirurgia laryngologiczna
onkologii:
• wycięcie guzka sutka aparatem abbi pod kontrolą
mammografu
• usunięcie guzka sutka
• usunięcie kwadrantu sutka
• biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
• wszczep portu naczyniowego
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OKULISTYKA
Sensor Cliniq jest jednym z wiodących ośrodków w kraju specjalizujących się w wykonywaniu operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
z jednoczesnym wszczepieniem najnowszej
generacji, zwijalnych, sztucznych soczewek
wewnątrzgałkowych o różnych cechach leczniczych i terapeutycznych. Wybór soczewki wewnątrzgałkowej to wybór jeden na całe życie.
Dlatego oferujemy naszym pacjentom różne soczewki, które oprócz korekcji zaćmy mogą wyleczyć lub skorygować szereg innych zaburzeń
widzenia, zapewnić komfort i najwyższa jakość
widzenia. Proponujemy soczewki tak skonstruowane, aby jak najbardziej przypominały naturalną soczewkę oka, posiadające żółty filtr, który
blokuje szkodliwy wpływ niebieskiego światła

Wykonujemy również zabiegi witrektomii dla
pacjentów z chorobami siatkówki a dla chorych
na AMD oferujemy iniekcje do ciała szklistego
z leków Lucentis i Eylea.
Ponadto wykonujemy operacje zeza, przeciwjaskrowe, zabiegi laserowe oraz drobne zabiegi
okulistyczne.

W ambulatorium Sensor Cliniq porad okulistycznych udziela wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski oraz ordynatorzy i lekarze
wiodących warszawskich klinik i oddziałów.
CHIRURGIA

KARDIOLOGIA
Wykonujemy wszelkie badania (nieinwazyjne) dla ustalenia stanu zdrowia w zakresie
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kardiologii, w tym badania spoczynkowe i wysiłkowe EKG, USG (tzw. echo serca) oraz całodobowe holterowskie.
Obok badań i testów diagnostycznych wykonujemy też szereg zabiegów kardiologicznych, poprawiających stan zdrowia i komfort życia m.in.
zabiegi ablacji.
LARYNGOLOGIA
Oferujemy badania i diagnostykę w zakresie
laryngologii dziecięcej i dorosłych leczenie
operacyjne schorzeń nosa i zatok nosowych,
schorzeń uszu, gardła metodą endoskopową
oraz klasyczną. Pracują u nas najlepsi specjaliści
z wiodących ośrodków warszawskich.
AUDIOLOGIA
Prowadzimy Poradnię Konsultacyjną Zaburzeń
Słuchu, Głosu i Równowagi, która prowadzi
kompleksową opiekę diagnostyczno - leczniczą
dzieci i dorosłych w zakresie:
• chorób uszu, gardła, nosa i krtani
• zaburzeń słuchu (niedosłuch, dysfunkcje trąbek słuchowych, szumy uszne, obniżona tolerancja na dźwięki)
• zaburzeń głosu i mowy
• zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
• zaburzeń neurologicznych
zajmujemy się m.in.:
• badania endoskopowe (fiberoskopia) nosa,
nosogardła (m. in badanie migdałka gardłowego) i krtani
• badanie wideostroboskopowe krtani
• wideootoskopia i badanie mikroskopowe
uszu
• wideookuloskopia (badanie oczopląsu i okulomotoryki u pacjentów z zawrotami głowy
i zaburzeniami równowagi)
• badania audiologiczne: audiometria tonalna,
słowna, impedancyjna, otoemisja akustyczna,
charakterystyka szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej
• leczenie zachowawcze chorób uszu nosa
i gardła
• inhalacje lecznicze (inhalacje AMSA w dysfunkcji trąbek słuchowych, wibroaerozole)
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• kwalifikacje do leczenia chirurgicznego chorób uszu nosa gardła i krtani
• kompleksowa terapia szumów usznych
w oparciu o indywidualne potrzeby każdego
pacjenta (farmakoterapia, terapia TRT, terapia
psychologiczna indywidualna i grupowa)
• leczenie i rehabilitacja głosu i mowy (farmakoterapia, fizykoterapia, nauka prawidłowej
emisji głosu)
• leczenie i rehabilitacja zawrotów głowy i zaburzeń równowagi (farmakoterapia, kinezyterapia układu równowagi)
• diagnostyka i leczenie zaburzeń neurologicznych
GINEKOLOGIA
Oferujemy naszym pacjentkom pełno profilową opiekę medyczną z zakresu ginekologii
i położnictwa. Opieka medyczna i pielęgniarska
dotyczy zarówno profilaktyki, diagnostyki, jak
i leczenia w ramach poradni i szpitala. Prowadzimy m.in. planowanie i zapobieganie ciąży,
opiekę w okresie ciąży, leczenie w okresie meno
i pomenopauzalnym, przeprowadzamy drobne
zabiegi ginekologiczne. Zapewniamy konsultacje w języku angielskim.

SPECJALIZACJE:
Okulistyka
Kardiologia
Ginekologia
Urologia
Diabetologia
Audiologia
Foniatria
Laryngologia
Onkologia
Genetyka Kliniczna
Proktologia
Chirurgia
Ortopedia
Rehabilitacja
Dermatologia
Medycyna Estetyczna

DIAGNOSTYKA:

ONKOLOGIA

RTG

Prowadzimy konsultacje specjalistyczne oraz
zabiegi chirurgii onkologicznej między innymi
usuwanie zmian sutka a dla pacjentów onkologicznych proponujemy wszczep portów naczyniowych znacznie ułatwiających aplikację
chemioterapii.

USG

POZOSTAŁE PLACÓWKI:

Testy genetyczne

Przychodnia Przyszpitalna
ul. Szlenkierów 1, 01-181 Warszawa
tel.: 22 710 35 00
fax: 22 710 35 12
e-mail: przychodnia@szpitalibis.pl
Rehabilitacja
ul. Wolność 3a lok.D (dorośli, dzieci i niemowlęta)
01-013 Warszawa
tel. 22 322 81 60
e-mail: rehabilitacja@szpitalibis.pl

EKG
Holtery
Mammografia
Densytometria
Badania laboratoryjne
Badania endoskopowe
(gastroskopia, kolonoskopia)
Badania histopatologiczne,
immunohistochemiczne.

SZPITAL IBIS / SENSOR CLINIQ

• leczenie cyst i ropni gruczołu Bartholiniego
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Szpital im. I. Mościckiego
Lecznica Dzieci i Dorosłych
ul. Powstańców 27, 41-500 Chorzów

Szpital im. I. Mościckiego
Lecznica Dzieci i Dorosłych

tel: 32 2413 629
fax: 32 2412 529
www.lecznicadd.pl
info@lecznicadd.pl

Konsultacje:
• otolaryngologia
• otolaryngologia dziecięca
• zaburzenia snu
• alergologia
• chirurgia
• chirurgia dziecięca
• chirurgia kręgosłupa
• urologia dziecięca
• ortopedia
• ortopedia dziecięca
• okulistyka
• okulistyka dziecięca

Szpital im. I. Mościckiego Lecznica Dzieci i Dorosłych

Diagnostyka:
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• diagnostyka zaburzeń oddychania
i struktury snu
• diagnostyka oddechowa
• czynnościowe badania laryngologiczne
• diagnostyka wad słuchu

Zabiegi i operacje
• otolaryngologia
• chirurgia ogólna

Personel medyczny Szpitala im. I. Moś-

z najlepszą wiedzą i sztuką medyczną.

cickiego już od ponad 20 nie ustaje

Personel medyczny nieustannie pod-

w niesieniu profesjonalnej pomocy me-

nosi swoje kwalifikacje, w trudnych

dycznej. Od początku istnienia Szpitala

przypadkach powoływane są konsylia

wyznajemy filozofię plasującą dobro

z udziałem wybitnych specjalistów.

pacjenta na najwyższej pozycji. Staramy się stale podnosić jakość oferowa-

• ortopedia

nej opieki medycznej oraz dodawać

• chirurgia kręgosłupa

nowe usługi. Nasze starania zostały już

• urologia

wielokrotnie zweryfikowane i docenione przez istotne i opiniotwórcze środowiska prasowe - Rzeczpospolita oraz
tygodnik Wprost.
Każdego roku przeprowadzamy kilka

Już w 2003 roku wprowadziliśmy system zarządzania jakością ISO 9001.
Co roku przechodzimy audyty okresowe gwarantujące niezmiennie wysoki poziom usług. Szczególną uwagę
przywiązujemy do komfortu naszych
najmniejszych pacjentów, posiadamy
certyfikat “Szpital bez bólu” - od nas
dzieci wychodzą z uśmiechem.

tysięcy zabiegów operacyjnych oraz
bardzo znaczną liczbę porad i konsultacji lekarskich dla dzieci i dorosłych
z zakresu otolaryngologii, urologii, chirurgii i ortopedii. Świadczenia medyczne dostępne są zarówno dla pacjentów
prywatnych jak i w ramach ubezpiecze-

Laboratorium Snu

W odróżnieniu od prostych aparatów

Ocenianiamy:

Laboratorium Snu Szpitala im. I. Mościckiego w Chorzowie to placówka skupiająca się na wykrywaniu i leczeniu
problemów związanych z zaburzeniami
oddychania w czasie snu.

przesiewowych („poligrafią”), pełne ba-

•
•
•
•

Medycyna Snu to pojęcie interdyscyplinarne – nasze laboratorium łączy starania specjalistów z zakresu otolaryngologii, pulmonologii oraz neurologii.
Wykwalifikowany personel techniczny
jest specjalnie przygotowany do pracy
z małymi dziećmi.
Dysponując najnowocześniejszy wyposażeniem diagnostycznym oraz pomieszczeniami zaprojektowanymi specjalnie pod kątem prowadzenia badań
snu możemy zapewniamy profesjonalna diagnostykę z zakresu medycyny
snu w komfortowych i przyjaznych warunkach.
Dzięki procesowi kompleksowej diagnostyki oraz ścisłej współpracy z oddziałami laryngologii dziecięcej i dorosłych możemy podejmować optymalne
decyzje co do dalszy kroków leczenia.

nia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Wiodącymi dyscyplinami, w których
wyspecjalizował się nasz ośrodek jest
otolaryngologia oraz otolaryngologia

Badanie polisomnograficzne (PSG) to
rejestracja szeregu parametrów fizjologicznych organizmu w trakcie snu.

dziecięca. Starannie wyszkolony zespół lekarzy posiadający wieloletnie
doświadczenie kliniczne leczy zgodnie
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danie PSG daje kompletny obraz zachowania organizmu w trakcie snu, pozwala na ocenę zarówno ciężkich zaburzeń,
które są łatwe do wykrycia jak i tych
bardziej subtelnych, które wpływają
jednak na procesy poznawcze, skupienie i poziom inteligencji.

•
•
•
•

aktywność elektryczną mózgu – EEG
pracę serca – EKG, HR, PTT
pracę mięsni oddechowych
pracę mieśni gałek ocznych oraz
podbródka
przepływ powietrza
chrapanie
pozycję ciała
wideo w podczerwieni

Badanie przeprowadza się w szpitalu, choć
w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wykonania badania z nieco mniejszą
ilością parametrów w domu pacjenta.

Szpital im. I. Mościckiego Lecznica Dzieci i Dorosłych

• neurologia
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Szpital LUX MED
ul. Puławska 455, 02-801 Warszawa, Polska

Szpital LUX MED

0048 22 431 20 59

*od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00

szpital@luxmed.pl
www.luxmed.pl/szpital

SPECJALIZACJE
• chirurgia ogólna
• chirurgia dziecięca
• chirurgia naczyniowa
• chirurgia plastyczna
• onkologia
• dermatologia
• dietetyka
• chirurgiczne leczenie otyłości
• endokrynologia
• gastroenterologia
• ginekologia
• laryngologia
• neurochirurgia
• neurologia
• ortopedia
• proktologia
• psychologia
• medycyna estetyczna

Szpital LUX MED działa od sierpnia 2010 r.

z ograniczeniami ruchowymi, szafy z indy-

Mieści się w nowoczesnym budynku w do-

widualnymi sejfami oraz telewizję kablową,

godnym punkcie miasta, niedaleko lotniska.

a także Wi-Fi.

Na parterze znajduje się rejestracja Pacjen-

Aby prawidłowo i kompleksowo
prowadzić proces leczenia
Pacjenta, w ramach szpitala
działają specjalistyczne centra
diagnostyczno-terapeutyczne

O bezpieczeństwo i komfort Pacjenta trosz-

• urologia

tów Działu Pomocy Doraźnej oraz pracow-

DIAGNOSTYKA

nie diagnostyczne.

• gastroskopia

Na pierwszym piętrze mieści się główna

gwarantują najwyższy poziom diagnostyki

• Centrum Leczenia Chorób Żył

• kolonoskopia

rejestracja szpitala oraz gabinety lekarskie

i leczenia.

• Centrum Szpitalnej Terapii Otyłości

• RTG

i zabiegowe. Odbywają się tam kon sultacje
z zakresu wielu specjalizacji medycznych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się

• Centrum Proktologii

• USG
• USG Doppler

Istnieje możliwość wykonywania drobnych

z ofertą Szpitala LUX MED i skorzystania

• Centrum Chirurgii Plastycznej

• biopsja mammotomiczna
cienkoi gruboigłowa

zabiegów ambulatoryjnych w gabinetach

z jego usług.

• Centrum Endoskopii Przewodu
Pokarmowego

• Vectra 3D – urządzenie do obrazowania
ciała w 3D wykorzystywane podczas
konsultacji z chirurgiem plastykiem

że 2-gabinetowa pracownia gastroskopii

• Centrum Chirurgii Ortopedycznej

i kolonoskopii przewodu pokarmowego

• Centrum Chirurgii Dziecięcej

z 4-łóżkowym zapleczem wybudzeniowym
dla Pacjentów po zabiegach wykonywanych

• Centrum Chirurgii Ręki

REHABILITACJA
• indywidualna rehabilitacja po
zabiegach z zakresu ortopedii
i chirurgii plastycznej

czy się zespół znakomitych specjalistów,

• Centrum Leczenia Przepuklin

a kwalifikacje personelu pomocniczego

zabiegowych. Część piętra stanowi tak-

• Centrum Leczenia Stóp

w znieczuleniu ogólnym.

• Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu

Drugie piętro to nowoczesny blok opera-

• Dział Pomocy Doraźnej

cyjny złożony z dwóch dużych sal zabiego-

• Poradnia Leczenia Ran

wych, wyposażony w specjalistyczny sprzęt

• Centrum Diagnostyki i Leczenia
Nietrzymania Moczu

przystosowany do przeprowadzania różno-
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ku operacyjnego jest 2-stanowiskowa sala

Szpital LUX MED

Szpital LUX MED

rodnych procedur medycznych. Częścią blowybudzeń z nadzorem anestezjologicznym
i pełnym monitorowaniem stanu Pacjenta
po operacji.
Drugą częścią tego piętra jest 11-łóżkowy
oddział pobytowy składający się z sześciu
pokoi dla pacjentów (1i 2-osobowych) wyposażonych w komfortowe, regulowane
elektrycznie łóżka z systemem przywoławczym, centralne monitorowanie, własne
łazienki z udogodnieniami dla Pacjentów
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Szpital
Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
ul. Mokra 7, 05-830 Kajetany
tel. + 48 22 463 53 00, +48 22 463 53 23
e-mail: klinika.kajetany@medincus.pl, international@medincus.pl

WYKONYWANE ZABIEGI
OPERACYJNE
1. Operacje w obrębie gardła:
a. Adenotomia
b. Adenotonsillotomia
c. Plastyka podniebienia miękkiego
d. Plastyka wędzidełka języka
e. Tonsillectomia / tonsillotomia
2. Operacje w obrębie ucha:
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b. Drenaż ucha środkowego
w znieczuleniu miejscowym
i ogólnym
c. Epitympantomia
d. Myringoossikuloplastyka
e. Myringoplastyka
f. Operacje radykalne ucha
środkowego
g. Ossikuloplastyka
h. Plastyka przewodu słuchowego
zewnętrznego
i. Stapedotomia
j. Tympanopunkcja błony bębenkowej
k. Usunięcie perlaka z ucha
środkowego
3. Operacje w obrębie nosa/zatok:
a. Konchoplastyka
b. Operacja polipów nosa
c. Operacja zatok szczękowych
d. Septokonchoplastyka
e. Septoplastyka
4. Operacje w obrębie krtani
a. Mikrochirurgia krtani
5. Pełna procedura diagnostyki
i wszczepienia implantu ślimakowego,
implantu ucha środkowego, implantów
na przewodnictwo kostne.
• Profilaktyka, diagnostyka i leczenie
chorób uszu, nosa, gardła, krtani
i zaburzeń równowagi u dzieci i osób
dorosłych.
• Protetyka słuchu i sprzedaż aparatów
słuchowych.
• Rehabilitacja głosu i mowy.
• Inhalacje górnych dróg oddechowych,
leczenie zaburzeń trąbek słuchowych
(AMSA).
• Obsługa pacjentów implantowanych
w Krajowej Sieci Teleaudiologii.
• Poradnictwo i szkolenia.
• Usługi w ramach kontraktu z NFZ oraz
prywatnie.

Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu

Gwarancją komfortowego pobytu jest rów-

Wszystkie konsultacje, z szerokiego wachla-

Placówki Centrum zlokalizowane są w War-

Dodatkowe informacje:

i Mowy „MEDINCUS”, powstał z myślą

nież miły, przyjazny personel medyczny

rza usług oferowanych pacjentom z proble-

szawie, Szczecinie, Katowicach, Rzeszowie,

Dodatkowe informacje:

o kompleksowej opiece naszych pacjentów.

porozumiewający się w kilku językach, co

mami w zakresie słuchu i mowy, realizowane

Olsztynie, Gdańsku, Opolu , Kajetanach oraz

Nasz Szpital to nowocześnie wyposażony

ułatwia komunikację ze wszystkimi przyby-

są w nowoczesnych gabinetach lekarskich

Krakowie. Do sieci Medincus należy także

• System Zarządzania Jakością
potwierdzony Certyfikatem ISO 9001.

oddział otorynolaryngologiczny wraz z blo-

wającymi do nas pacjentami.

wyposażonych m. in. w zautomatyzowane

Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDIN-

unity otolaryngologiczne (audiologiczno-

CUS w Warszawie świadczące komplekso-

-foniatryczne) i „kabiny ciszy” umożliwiające

we usługi medyczne dla śpiewaków, akto-

wykonanie szeregu kompleksowych badań

rów, nauczycieli, wykładowców, mówców,

słuchu. W placówkach znajdują się także

spikerów radiowych i telewizyjnych, polity-

specjalistyczne

ków i wszystkich zainteresowanych, dla któ-

kiem operacyjnym, w skład którego wchodzą dwie sale operacyjne. Do dyspozycji
pacjentów oddano klimatyzowane i nowoczesne pokoje (łącznie 38 łóżek) wyposażone
m. in. w telewizor i własną łazienkę z kabiną
prysznicową. W szerokiej ofercie szpitala
znajdują się m. in. zabiegi operacyjne i hospitalizacja w zakresie otorynolaryngologii,
audiologii i foniatrii, a także wszechstronna
opieka dla pacjentów po wszczepieniu implantu słuchowego - w tym badania subiektywne i obiektywne słuchu elektrycznego
oraz dopasowywanie systemu implantu
ślimakowego.

Szpital należy do sieci placówek medycznych Centrum Słuchu i Mowy „MEDINCUS”,
świadczących wysokospecjalistyczne usługi
w zakresie otorynolaryngologii, audiologii,
foniatrii, rehabilitacji, surdologopedii, psychologii, fizjoterapii, inżynierii biomedycznej. W szczególności są to badania diagnostyczne, leczenie i rehabilitacja zaburzeń
słuchu, głosu, mowy i równowagi, zaburzeń
oddychania, protezowania słuchu i sprzedaży aparatów słuchowych, diagnostyki pod
kątem implantów słuchowych, rehabilitacji
słuchu i mowy. W ofercie Centrum znajduje

gabinety

logopedyczne

i psychologiczne umożliwiające rehabilitację dzieci i dorosłych z zaburzeniami słuchu,
głosu i mowy. Oferujemy także możliwość
rehabilitacji: osób po protezowaniu słuchu,
po wszczepieniu implantu ślimakowego,
pacjentów z szumami usznymi. Nasza oferta
obejmuje również inhalacje górnych dróg
oddechowych.

się także unikalna terapia wykorzystująca

Dodatkowo, dzięki możliwości bezpośred-

Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu

Stymulator Polimodalnej Percepcji Senso-

niej telekonsultacji (za pomocą łącza inter-

i Mowy MEDINCUS położony jest w Kajeta-

rycznej (SPPS). Jest to terapia zaburzeń cen-

netowego) ze specjalistami ze współpra-

nach, około 20 km na południowy zachód

tralnych procesów przetwarzania słucho-

cujących ośrodków, możliwe jest ustalenie

od Warszawy. Lokalizacja szpitala, w oto-

wego (CAPD) współistniejących z różnymi

dalszego procesu leczenia, czy też usta-

czeniu lasów i z dala od zgiełku miasta,

trudnościami m.in. zaburzeniami artykulacji,

wienia procesora mowy. Eliminuje to ko-

sprzyja szybkiemu powrotowi do zdrowia

trudnościami w szkole lub zaburzeniami ko-

nieczność dojeżdżania pacjentów od miej-

i regeneracji sił pacjentów po przebytym

munikacyjnymi.

sca zamieszkania, do znacznie oddalonych
ośrodków.

zabiegu operacyjnym. Na terenie Centrum
znajduje się zaplecze rekreacyjno- wypoczynkowe: hotel, restauracja, park rekreacyjno-wypoczynkowy,

hala

sportowa,

mini zoo oraz sklep i apteka, gdzie pacjenci
mogą na miejscu nabyć najpotrzebniejsze
przedmioty i leki.

Katalog |

Katalog |

rych głos stanowi narzędzie pracy.
Interdyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów i terapeutów oraz nowoczesny sprzęt
diagnostyczny gwarantują wysoką jakość
usług medycznych w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.

• Certyfikaty: ISO 13485, ISO 14001, ISO
18001, ISO 27001.
• Nowocześnie wyposażony oddział,
blok operacyjny, pokoje pacjentów
i gabinety lekarskie posiadające
m. in. zautomatyzowane unity
otolaryngologiczne, a także gabinety
badań słuchu wraz z kabiną ciszy,
spełniające najwyższe światowe
standardy.
• Wysoko wykwalifikowany
zespół lekarzy specjalistów
i pielęgniarek. Opiekunowie pacjenta
zagranicznego.
• Otoczenie szpitala umożliwiające
rekonwalescencję po przebytym
zabiegu medycznym: pokoje
gościnne, ogród, mini zoo, hala
sportowa.
• Współpraca z wieloma instytutami
badawczo-rozwojowymi,
producentami sprzętu medycznego,
a także innymi instytucjami, których
głównym celem jest działanie na
rzecz osób wymagających pomocy
w zakresie słuchu i mowy.
• Placówka zagraniczna:
Czernomorskie Centrum Słuchu
i Mowy Medincus, Ukraina, 65009,
Odessa, ul. Zooparkovaya 1,
tel. +38(048)7842486

Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

a. Antromastoidektomia
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Szpital Okulistyczny MEDILENS Sp. z o.o.
ul. Kozia 3a, 25-514 Kielce

Szpital Okulistyczny MEDILENS
w Kielcach

tel. 41/344-62-00, fax. 41/343-24-55
www.medilens.pl

Działalność zabiegowa:
• operacje zaćmy
• chirurgia witreoretinalna
• laserowa korekcja wad wzroku
• leczenie AMD
• operacje zeza
• operacje powiek
• operacje jaskry

Poradnia okulistyczna:
• leczenie jaskry
• leczenie zeza
• badanie Gdx
• OCT (Optyczna Koherentna
Tomografia)
• zabiegi laserowe
• Angiografia fluoresceinowa
• Topografia rogówki
• leczenie stożka rogówki

Szpital Okulistyczny MEDILENS w Kielcach

• soczewki kontaktowe
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Za chwilę powstania placówki medycznej
MEDILENS należy uznać rok 1988. Początkowo firma funkcjonowała jako prywatna praktyka lekarska dr Janusza Cieślika. W 1993 r.
firma powiększyła się o jeden z pierwszych
w Polsce prywatny oddział okulistyczny.
Od kwietnia 1993 r. wykonujemy operacje
okulistyczne w warunkach ambulatoryjnych
w systemie "chirurgii jednego dnia". Podstawowym założeniem podczas organizacji
ośrodka było stworzenie takiego systemu,
aby ułatwić przygotowanie chorego do operacji, a z drugiej strony uczynić sam zabieg
mniej stresującym, pozbawionym całej złożonej procedury związanej z hospitalizacją,
co dla wielu chorych, zwłaszcza starszych,
stanowi dużą barierę psychologiczną.

i w kwietniu 2007 r. jednostka została przeniesiona do nowego budynku. Na parterze
została zlokalizowana poradnia okulistyczna,
natomiast na piętrze oddział szpitalny. W nowej siedzibie pacjenci maja dostęp do jedno
i dwuosobowych sal z łazienkami, pomieszczenia są klimatyzowane, budynek posiada
wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Od października 2006 r. jednostka posiada Certyfikat ISO 9001 w zakresie
diagnostyki i chirurgii oka. Ze względu na
ciągłe powiększanie się firmy została podjęta
decyzja o przekształceniu jednostki w Spółkę
z ograniczona odpowiedzialnością. Obecnie
placówka prowadzi działalność leczniczą
jako MEDILENS Szpital Okulistyczny oraz
MEDILENS Poradnia Specjalistyczna.

System chirurgii jednego dnia sprawdził się
na całym świecie jako bardziej "przyjazny"
dla pacjenta, pozwalający na niemal natychmiastowy powrót do domu po wykonanym
zabiegu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dzieci, które pozostają z rodzicami
przez cały czas z wyjątkiem pobytu na sali
operacyjnej. W 1994 r. rozpoczęliśmy operacje zaćmy z wszczepianiem soczewek
wewnątrzgałkowych, a od 1999 r. wprowadziliśmy metodę ultradźwiękowej fakoemulsyfikacji zaćmy, jako najnowocześniejszą
aktualnie metodę operacji zaćmy. Od roku
2001 jednostka podpisała kontrakt z kasami
Chorych i rozpoczęła udzielanie świadczeń
zdrowotnych pacjentom w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
- obecnie ubezpieczonym w Narodowym
Funduszu Zdrowia. Aby w pełni dostosować
się do aktualnych wymogów lokalowych dla
Zakładów Opieki Zdrowotnej w 2005 r. palcówka rozpoczęła budowę nowej siedziby

Oddział zabiegowy zajmuje powierzchnię
ok. 300 m², pacjenci mają do dyspozycji komfortowe sale 1 i 2 osobowe, indywidualną
opiekę pooperacyjną. Sala operacyjna i sala
zabiegowa wyposażona są w najnowocześniejszy sprzęt operacyjny czołowych światowych firm. Prowadzimy zabiegi operacyjne
z zakresu:
• Fakoemulsyfikacja zaćmy - jest aktualnie
najdoskonalszą, rozpowszechnioną na
całym świecie metodą usuwania zaćmy.
Polega ona rozbiciu zmętniałej soczewki
impulsami ultradźwiękowymi z równoczesnym jej usunięciem. W miejsce po usuniętej, zmętniałej soczewce wszczepiamy
soczewkę sztuczną. Wszczepiamy również
soczewki dwuogniskowe, które umożliwiają całkowitą rezygnację z okularów.
• Witrektomia - odwarstwienie siatkówki
może być samoistne, wskutek urazu, jako
powikłanie cukrzycy, a nieleczone często
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prowadzi do całkowitej utraty wzroku. Chirurgia witreoretinalna pozwala na operowanie tylnego odcinka oka. Dzięki tej metodzie można usuwać zrosty i pociągania
ciała szklistego powodujące odwarstwianie
siatkówki.

cie jego pojawienia się, bez względu na wiek.
Prowadzimy również leczenie zachowawcze
oraz operacyjne jaskry - jednej z najbardziej
groźnych chorób oczu.

• AMD (zwyrodnienie plamki żółtej) – aktualnie jedynym skutecznym leczeniem tej
choroby są doszklistkowe iniekcje preparatem anty – VEGF.

• OCT (optyczna koherentna tomografia)
jest oftalmoskopem laserowym umożliwiającym nieinwazyjne i bezkontaktowe
uzyskanie przekrojów przez warstwy tkanek gałki ocznej. Badanie to pozwala na
wczesne wykrywanie i ocenę schorzeń
siatkówki poprzez uzyskiwanie obrazów
budowy kolejnych warstw siatkówki oraz
ciała szklistego, pozwala na uzyskiwanie
obrazów zarówno dna oka jak i przekrojów wzdłuż gałki ocznej.

• Laserowa korekcja wad wzroku - w świecie
nowoczesnych technologii, zabiegi korygowania wad wzroku są coraz bardziej
powszechne. Zabiegiem można korygować
krótkowzroczność do -9.0, dalekowzroczność (inaczej nadwzroczność) do maks. + 6
dioptrii oraz astygmatyzm do 5 dioptrii.
• Operacje zeza u dzieci i dorosłych wykonujemy w warunkach ambulatoryjnych.
Operacja zeza u dzieci ma najczęściej za
zadanie usunąć zeza i umożliwić kontynuację leczenia w warunkach prawidłowego
ustawienia oczu, gdy samo leczenie za pomocą okularów nie odnosi odpowiedniego
skutku. U osób dorosłych operowanie zeza
częściej ma znaczenie kosmetyczne.
• Operacyjne leczenie jaskry - jaskra jest chorobą przewlekłą spowodowaną podwyższonym ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej
powodującą stopniowo nieodwracalne
uszkodzenie wzroku. Wymaga ona systematycznego leczenia farmakologicznego.
W przypadku braku jego skuteczności
wskazane jest leczenie chirurgiczne.
W poradni specjalistycznej prowadzimy
pełną diagnostykę i leczenie chorób oczu
dzieci i dorosłych. Leczenie zeza i niedowidzenia u dzieci rozpoczynamy już w momen-
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Nasi pacjenci mają dostęp specjalistycznych
badań diagnostycznych:

• Laser YAG pozwala na wykonywanie nieinwazyjnych zabiegów w przednim odcinku
oka. Ma zastosowanie w leczeniu jaskry,
jest niezastąpiony w usuwaniu tzw. zaćmy
wtórnej, powstającej u pacjentów po operacjach usunięcia zaćmy.
• Laser Argonowy pozwala na wykonywanie
nieinwazyjnych zabiegów w tylnym odcinku oka.
• Angiografia Fluoresceinowa - badanie to
pozwala na obrazowania dna oka po wypełnieniu naczyń krwionośnych fluoryzującym kontrastem.

MISJA SZPITALA:
Celem placówki jest świadczenie dla
Naszych pacjentów usług medycznych
na najwyższym poziomie. Bazą dla
osiągnięcia tego celu jest korzystanie
z najnowszych osiągnięć techniki
i wdrażanie najnowszych metod
leczenia. Personel placówki stale
podnosi swoje kwalifikacje dzięki
uczestnictwu w międzynarodowych
sympozjach i szkoleniach oraz
kontaktom z nowocześnie
wyposażonymi ośrodkami
okulistycznymi na całym świecie.
MEDILENS Szpital Okulistyczny oferuje
swoim pacjentom możliwość operacji
okulistycznych w trybie chirurgii
jednego dnia, pobyt w komfortowych
salach 1 i 2 osobowych pod
indywidualną opieką personelu
placówki. System chirurgii jednego
dnia zapewnia zmniejszenie stresu
związanego z pobytem w szpitalu
i skraca okres rekonwalescencji po
operacji.

Szpital Okulistyczny MEDILENS w Kielcach

• USG gałki ocznej
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Szpital Specjalistyczny Matopat
ul: Storczykowa 8-10; 87-100 Toruń

Szpital Specjalistyczny Matopat
Przychodnia Specjalistyczna Matopat

Tel.: 56 659 48 00
mail: szpital.matopat@tzmo.com.pl
www.szpital.matopat.pl

PROFIL SZPITALA:
• Chirurgia
• Ginekologia
• Neurochirurgia
• Ortopedia
• Okulistyka
• Urologia
• Laryngologia

PORADNIE SPECJALISTYCZNE
I PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE:
• alergologiczna
• anestezjologiczna
• chirurgiczna
• chorób wewnętrznych
• dermatologiczna
• ginekologiczno-położnicza
• gastroenterologiczna
• kardiologiczna
• laryngologiczna
• neurochirurgiczna
• neurologiczna
• okulistyczna
• ortopedyczna
• psychiatryczna
• rehabilitacyjna

Szpital Specjalistyczny Matopat

• reumatologiczna
• urologiczna
• stomatologiczna

INNI SPECJALIŚCI:
• pulmonolog
• nefrolog
• onkolog
• psycholog

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
• pracownia RTG
• pracownia USG
• pracownia endoskopowa
• pracownia EMG

PROFIL SZPITALA:
Obowiązujące obecnie w świecie trendy
nakazują gdzie tylko to możliwe dążyć do
minimalizacji tzw. urazu operacyjnego,
a w konsekwencji ograniczenia bólu pooperacyjnego, poprawy komfortu powrotu do
zdrowia oraz maksymalnego skrócenia czasu pobytu pacjenta w szpitalu. W myśl tych
zasad staramy się pomagać naszym chorym.
W chirurgii stosujemy i rozwijamy nowoczesne techniki laparoskopowe i endoskopowe, spełniające w jak najlepszy sposób
założenia chirurgii minimalnie inwazyjnej.
Wykonujemy zabiegi:
• usunięcia pęcherzyka żółciowego (cholecystektomia),
• operacje przepuklin pachwinowych technikami beznapięciowymi z i bez użycia siatek,
laparoskopowo i klasycznie,
• plastyki przepuklin brzusznych, laparoskopowo i klasycznie
• endoskopowe: polipektomie, papillotomie.
W ramach tak zwanej małej chirurgii usuwane są: tłuszczaki, kaszaki, znamiona barwnikowe i inne zmiany skórne.
W ginekologii przeprowadzamy zabiegi
operacyjne metodami klasycznymi i endoskopowymi takie jak:
• wycięcia macicy drogą brzuszną i pochwową w przypadkach mięśniaków macicy, nowotworów i obniżenia kobiecych narządów
płciowych,
• laparoskopowe usunięcia trzonu macicy
LASH,
• operacje nietrzymania moczu (również
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z użyciem taśm),
• operacje laparoskopowe z powodu guzów
jajnika i ciąży pozamacicznej,
• laparoskopie w przypadkach niepłodności,
• histeroskopie diagnostyczne i operacyjne
(precyzyjne usuwanie polipów i mięśniaków śródściennych w jamie macicy za pomocą morceratora histeroskopowego),
• histerosalpingografie - kontrole drożności
jajowodów,
• krioterapie.
W neurochirurgii specjalizujemy się w leczeniu zespołów bólowych, ubytkowych
i porażennych typu rwy w zakresie kręgosłupa lędźwiowego, złamań osteoporotycznych
kręgosłupa, zespołów bólowych kręgosłupa
szyjnego. Wykonywane operacje:
• mikrodiscektomie lędźwiowe,
• dynamiczne lub przezskórne stabilizacje
międzykolczyste kręgosłupa,
• kifoplastyki balonowe,
• wertebroplastyki,
• discektomie ze stabilizacją implantami
międzytrzonowymi (spondylodeza),
• discektomie ze wszczepieniem ruchomej
protezy krążka międzykręgowego (artroplastyka).
Wszystkie stosowane przez nas metody są
małoinwazyjne i bezpieczne. Ich główne zalety to mikrocięcia skórne (1-3 cm w zależności od zabiegu), krótki czas operacji oraz krótka rekonwalescencja po zabiegu (1-2 dni),
minimalna utrata krwi przez pacjenta oraz
zmniejszenie pooperacyjnych dolegliwości
bólowych.
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W ortopedii jesteśmy przygotowani do
kompleksowego leczenia schorzeń narządu
ruchu. Specjalizujemy się w dziedzinie chirurgii stawu kolanowego, barku, ręki i stopy.
Większość zabiegów wykonujemy metodą
artroskopową, co skraca okres pobytu chorego w szpitalu. Wykonujemy:
• endoprotezoplastyki stawu kolanowego,
• osteotomie (korekcję osi) w obrębie kolan,
• zabiegi artroskopowe stawu kolanowego
(szew lub usunięcie uszkodzonych łękotek),
stawu barkowego i stawu skokowego
• rekonstrukcje więzadeł krzyżowych stawu
kolanowego: przedniego i tylnego,
• operacje ręki - przykurcze, uszkodzenia
ścięgien, zespoły ucisku nerwów,
• operacje stopy - korekcje palców ("halluxy").
Od 2006 roku w naszym szpitalu wykonywane są zabiegi okulistyczne. Specjalizujemy
się w operacjach zaćmy, które przeprowadzamy metodą fakoemulsyfikacji. Do zabiegów
wykorzystywane są wysokiej klasy soczewki
zwijalne. Poza tym wykonujemy drobne zabiegi okulistyczne w trybie ambulatoryjnym.
Wykonujemy również zabiegi urologiczne,
wodniaków jąder, torbieli najądrza, żylaków
powrózka nasiennego, stulejek, krótkich wędzidełek napletka, niezstąpionych jąder, guzów pęcherza moczowego i przerośniętych
gruczołów krokowych (metoda endoskopową – elektroresekcji przezcewkowej).
Począwszy od 2014 roku w naszym szpitalu wykonujemy zabiegi laryngologiczne.
Jesteśmy przygotowani do leczenia operacyjnego dzieci. Naszym operatorem jest dr
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nauk medycznych, specjalista laryngologii
dziecięcej. Mali Pacjenci operowani w znieczuleniu ogólnym są pod ciągłą opieką wykwalifikowanego anestezjologa dziecięcego.
Zabiegi z zakresu laryngologii wykonywane
w warunkach sali operacyjnej to:
• adenotomie - usuniecie migdałka gardłowego w znieczuleniu ogólnym,
• tonsillotomie - przycięcie migdałków podniebiennych w znieczuleniu ogólnym.
Wykonujemy również zabiegi laryngologiczne u dorosłych, należą do nich:
• operacje korekcji małżowin nosowych,
• septoplastyki - operacja korekcyjna przegrody nosowej,
• usunięcia drobnych zmian skóry małżowin
usznych, nosa oraz w obrębie twarzy i szyi
wraz z badaniem histopatologicznym.

NZOZ Szpital Specjalistyczny MATOPAT
rozpoczął działalność w czerwcu 2001r.
Szpital wchodzi w skład TZMO SA.
Placówka oferuje komfortowe warunki
pobytu chorych oraz najwyższą jakość
usług medycznych realizowaną przez
wysokiej klasy personel i przy użyciu
najnowocześniejszego sprzętu.
Od dnia 25 marca 2004 szpital posiada
certyfikat zaświadczający zgodność
obowiązującego w placówce systemu
zarządzania z międzynarodową normą
zarządzania jakością ISO 9001:2008.
Od 26 marca 2013 r. NZOZ Szpital
Specjalistyczny MATOPAT jest szpitalem
akredytowanym przez Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia.
Jesteśmy przede wszystkim szpitalem
zabiegowym i w związku z tym sercem
szpitala jest bardzo nowoczesny blok
operacyjny. Do dyspozycji Pacjentów
przeznaczono 29 łóżek w osiemnastu
pokojach wyposażonych w łazienkę,
telewizor i telefon, a także dostęp
do Internetu. W ramach szpitala
działa zlokalizowana w osobnym,
nowoczesnym budynku przychodnia
specjalistyczna posiadająca pracownie
diagnostyczne, gabinety zabiegowe
i lekarskie. Personel szpitala liczy
aktualnie ponad 140 osób. Rocznie
hospitalizujemy w szpitalu około
3000 chorych. Szpital posiada
udogodnienia architektoniczne dla
osób niepełnosprawnych. Na terenie
kompleksu znajduje się apteka oraz
sklep medyczny.

Szpital Specjalistyczny Matopat

• diabetologiczna
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Szpital św. Łukasza – BGL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Bystrzańska 94b, 43-309 Bielsko-Biała

Szpital Św. Łukasza w Bielsku-Białej

Telefon: +48 33 819 95 10, +48 33 815 11 13
Fax: +48 33 819 95 31
e-mail: sekretariat@lukasza.pl
www.lukasza.pl

Konsultacje specjalistyczne
w zakresie:
• Ortopedii,
• Otorynolaryngologii dorosłych i dzieci,
• Chirurgii ogólnej dorosłych i dzieci,
• Chirurgii naczyniowej,
• Chirurgii onkologicznej,
• Profilaktyki chorób piersi,
• Chirurgii twarzowo-szczękowej,
• Chirurgii plastycznej,
• Psychologii,
• Dermatologii,
• Kardiologii,
• Neurologii,
• Neurochirurgii,
• Chorób wewnętrznych,
• Pulmonologii,
• Endokrynologii,
• Ginekologii,
• Urologii,
• Okulistyki.

Leczenie szpitalne w zakresie:
• Ortopedii,

SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BIELSKU-BIAŁEJ

• Otorynolaryngologii,
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• Chirurgii ogólnej,
• Chirurgii naczyniowej,
• Chirurgii onkologicznej,
• Chirurgii twarzowo-szczękowej,
• Chirurgii plastycznej.

Szpital św. Łukasza istnieje od 2000 roku.
W roku 2011 Szpital rozpoczął działalność
w aktualnej, nowej siedzibie w Bielsku-Białej
przy ul. Bystrzańskiej. Bezpośredni dostęp do
obwodnicy miasta, bardzo dobre połączenie
z drogami krajowymi [DK 1, S1, A1, A4] pozwala na szybką komunikację z aglomeracją
śląską, krakowską, rybnickim okręgiem węglowym, oraz innymi miastami. Na renomę
Szpitala św. Łukasza zapracowali wysokiej
klasy specjaliści. W okresie działania Szpitala
wykonano już ponad 25 tys. operacji. Lekarze Szpitala zajmują się leczeniem szerokiego spektrum schorzeń z zakresu ortopedii,
medycyny sportowej. Kolejną wyróżniającą
się specjalnością Szpitala jest otolaryngologia dla dorosłych i dzieci. Ponadto w Szpitalu realizowane są zabiegi z zakresu chirurgii
plastycznej, ogólnej, naczyniowej, onkologicznej oraz szczękowo – twarzowej, a także stomatologii, okulistyki i innych. Szpital
spełnia współczesne wymagania jakościowe,
co zostało potwierdzone uzyskaniem Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie
z normą ISO 9001:2008.
Głównym profilem Szpitala w dziedzinie
ortopedii jest leczenie schorzeń stawów
i następstw urazów sportowych. Zespół ortopedów specjalizuje się w operacjach artroskopowych kolana, barku, stawu skokowego i innych. Jako pierwszy w Polsce, zespół
ortopedów Szpitala św. Łukasza wykonał
w 2004r., czterotunelową rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego wyznaczając
nowy standard w leczeniu niestabilności
przedniej stawu kolanowego. W 2009 roku
w Szpitalu opracowano nową metodę prze-

szczepów membran kolagenowych oraz po
raz pierwszy w Polsce wykonano operację
barku typu Latarjet metodą artroskopową.
W Szpitalu przeprowadzane są również operacje endoprotezoplastyki biodra, kolana,
barku i stawów ręki.

regulowane łóżka, telewizory LCD oraz Wi-Fi.
Pacjenci objęci są całodobową opieką przez
doświadczony personel medyczny. W budynku znajduje się również sklep zaopatrzenia ortopedycznego, pracownia audiologii,
apteka oraz kawiarnia.

Zespół specjalistów otolaryngologii wykonuje szeroki zakres operacji laryngologicznych u dorosłych i dzieci - między innymi
operacje migdałków, przegrody nosa i zatok
metodą endoskopową, leczenie chrapania
i bezdechów sennych małoinwazyjną metodą PILLAR lub z zastosowaniem lasera
operacyjnego i systemu CELON. W zakresie
chirurgii ogólnej wykonuje się operacje żylaków kończyn dolnych, tarczycy oraz operacje
laparoskopowe m. in. przepuklin, pęcherzyka żółciowego. W ramach usług w zakresie
chirurgii onkologicznej usuwane są zmiany
nowotworowe m.in. w obrębie przewodu
pokarmowego, piersi, tarczycy i skóry oraz
przeprowadzane leczenie innych nowotworów wymagających leczenia operacyjnego.
W Szpitalu przeprowadzane są także operacje z zakresu chirurgii twarzowo - szczękowej
oraz chirurgii plastycznej. Szpital dysponuje
blokiem operacyjnym z czterema salami
operacyjnymi oraz salą wprowadzeń i wybudzeń. Sale są wyposażone w najlepszej klasy
sprzęt medyczny. Na bloku funkcjonuje klimatyzacja z nawiewem laminarnym zapewniająca trwałą ochronę pola operacyjnego
i bezpieczeństwo mikrobiologiczne.

Szpital św. Łukasza oferuje również leczenie
ambulatoryjne w nowocześnie zaprojektowanych i wyposażonych gabinetach specjalistycznych. Lekarze konsultujący w poradni
wielospecjalistycznej zajmują się diagnozowaniem i leczeniem:

Oddział szpitalny pomieścić może 50 pacjentów w 2 - osobowych klimatyzowanych
pokojach z łazienkami. Wszystkie pokoje są
wyposażone w komfortowe elektrycznie
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• schorzeń z zakresu ortopedii, laryngologii,
chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej,
chirurgii plastycznej i chirurgii ręki
• następstw urazów sportowych oraz wszelkich chorób narządu ruchu.
• chorób nosa, gardła, krtani i uszu
• zaburzeń snu (polisomnografia)
• chorób sutka
• chorób przewodu pokarmowego (endoskopia)
• patologii stawu skroniowo-żuchwowego
• schorzeń z zakresu neurologii, neurochirurgii, kardiologii, reumatologii oraz psychologii
• schorzeń z zakresu urologii, endokrynologii, ginekologii
• kompleksową rehabilitacją narządu ruchu
szczególnie u osób aktywnych fizycznie.
Posiadane zaplecze sprzętowe gwarantuje
przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych zabiegów opartych na technikach
skracających czas leczenia i minimalizujących dolegliwości pacjenta, w tym m.in.:
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endoskopię zabiegową, laparoskopię, artroskopię oraz zabiegi z zastosowaniem laserów (np. CELON®, laser diodowy, laser Co2
z końcówką frakcyjną).
Zespół lekarzy Szpitala tworzą znakomici
specjaliści, którzy wykonują swoją pracę
z pasją i zaangażowaniem. Na uznanie szpitala zapracowała wysokiej klasy kadra medyczna, która poprzez regularne podwyższanie swojej wiedzy i umiejętności odniosła
liczne sukcesy naukowe. Szpital św. Łukasza
bierze aktywny udział w rozwoju medycyny
w Polsce. Dowodem tego jest działalność
dydaktyczna, w ramach której prowadzone są szkolenia dla polskich i zagranicznych
specjalistów oraz organizowane międzynarodowe sympozja ortopedyczne (www.
sympozjum2015.pl).
Inwestycje w wiedzę oraz w nowoczesną
technologię powodują wyróżnianie się jakości świadczonych usług.
Szpital jest aktywnym członkiem lokalnej
społeczności. Angażuje się w akcje charytatywne, wspiera lokalne i regionalne inicjatywy sportowe, promujące zdrowy tryb życia
i aktywny wypoczynek. Stała współpraca
z organizacjami sportowymi, pełnienie roli
Partnera Medycznego dla takich organizacji
jak GOPR świadczy o wyróżniających kompetencjach medycznych oraz duchu całościowego podejścia do zdrowia człowieka.

JAKOŚĆ W SZPITALU
ŚW. ŁUKASZA:
Szpital św. Łukasza wyróżnia się na rynku
usług medycznych dzięki nowoczesnej
infrastrukturze. Szeroki zakres leczenia
ambulatoryjnego i szpitalnego wspiera
kompleksowa diagnostyka, w tym m.in.
pracownia audiometryczna (w tym system VideoNystagmoGrafii - VNG), RTG,
USG, polisomnograficzna (diagnostyka bezdechu sennego), endoskopowa,
diagnostyczna chorób piersi, laboratorium oraz pracownia rezonansu magnetycznego, w której działa pierwszy i jedyny w Polsce cyfrowy wysokopolowy
Rezonans Magnetyczny Ingenia 3,0 T.
• Działalność personelu, stanowiącego
najcenniejszą wartość dla Szpitala,
jest nacechowana całościowym podejściem do człowieka w duchu etyki
chrześcijańskiej.
• W trosce o najlepszy poziom świadczonych usług:
• Szpital zatrudnia najlepszych specjalistów, oferując realizację usług medycznych w wyróżniających się warunkach diagnostyki i leczenia.
• Szpital ze starannością dba o wysoką
jakość leczenia i dobre samopoczucie pacjenta, wykonując procedury
według przyjętego Standardu Opieki
Medycznej.
• W procesie ciągłego doskonalenia
kwalifikacji merytorycznych Personelu
Szpitala, placówka angażuje się w organizację konferencji i szkoleń poszerzających wiedzę i umiejętności.

SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BIELSKU-BIAŁEJ

• Gastroenterologii,
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Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.
prowadzone przedsiębiorstwa

Szpital Zakonu Bonifratrów
w Katowicach sp. z o.o.

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
Bonifraterski Ośrodek Zdrowia
ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice, Polska
tel. + 48 32 357 62 00, fax. + 48 357 62 38
e-mail: szpital@bonifratrzy.katowice.pl , www.bonifratrzy.katowice.pl

MISJA SZPITALA:
Szpitalnictwo św. Jana Bożego
sposobem czynienia dobra
Szpital piękny – ważny – bezpieczny
• piękny nie tylko dlatego,
że został odnowiony, że przywrócono
zabytkowi dawną świetność,
ale piękny przede wszystkim tym,
co dzieje się w środku – nowoczesna
medycyna i holistyczna opieka
w duchu św. Jana Bożego.
• ważny na medycznej
i naukowej mapie regionu
• bezpieczny - gdzie pacjenci
przychodzą z poczuciem
Szpitala i pracującego w nim personelu.
SZEROKI ZAKRES ŚWIADCZEŃ
Wieloprofilowość naszego Szpitala

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach

zapewnia pacjentom całodobową
opiekę lekarzy specjalistów z zakresu
ginekologii i położnictwa,
chorób wewnętrznych, kardiologii,
gastroenterologii, chirurgii ogólnej,
chirurgii urazowo-ortopedycznej,
anestezjologii i intensywnej terapii
oraz opiekę wysokowykwalifikowanego
zespołu pielęgniarek, położnych
i ratowników medycznych.
Pełne bezpieczeństwo pacjentów
zapewnia całodobowa dostępność Izby
Przyjęć, Oddziału Intensywnej Terapii,
Bloku Operacyjnego i Porodowego oraz
zaplecza diagnostycznego.
ZAPLECZE DIAGNOSTYCZNE
• Pracownia RTG, USG
• tomografia komputerowa
• Pracownia Endoskopii
• Laboratorium analityczne
i mikrobiologiczne
WYKONYWANE ZABIEGI I OPERACJE
Z ZAKRESU
• chirurgia ogólna oraz urazowoortopedyczna
• ginekologia i położnictwo
• ginekologia onkologiczna
• gastroenterologia
• pełny zakres endoskopowych zabiegów
diagnostycznych i terapeutycznych
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Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach
sp. z o.o. należy do grona dzieł prowadzonych przez Zakon Bonifratrów, który jest
obecny w ponad 50 krajach na 5 kontynentach, gdzie prowadzi ponad 300 dzieł w zakresie opieki medycznej.
Szpital został uruchomiony w 1874 roku
jako pierwszy w mieście Katowice i był
przeznaczony dla górników zatrudnionych
w okolicznych kopalniach oraz miejscowej
ludności. Zakonnicy z powodzeniem samodzielnie prowadzili placówkę do 1939 roku.
Po II wojnie światowej Szpital został upaństwowiony. Od kwietnia 2009 roku Szpital
jest zarządzany przez Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, której właścicielem jest
Zakon Bonifratrów. Obecnie prowadzone są
dwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego tj.: Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach oraz Bonifraterski
Ośrodek Zdrowia (Poradnia Medycyny Rodzinnej, poradnie specjalistyczne, Ośrodek
Rehabilitacji). W ciągu ostatnich kilku lat
przeprowadzono kapitalne remonty wszystkich oddziałów szpitalnych i poradni z zachowaniem zabytkowego charakteru budynku.
Wyposażono Szpital w najnowszy sprzęt
i pozyskano do współpracy wybitnych specjalistów. Wdrożono System Zarządzania Jakością oparty na normach ISO 9001:2009, ISO
14001:2005, ISO 18001:2004, ISO 22000:2005
oraz standardy akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości. Efektem powyższych
działań jest stale poszerzana oferta usług
medycznych, dynamicznie wzrastająca liczba pacjentów oraz doskonałe oceny w ankietach satysfakcji pacjentów.

Dodatkowym zadaniem realizowanym przez
Szpital jest przygotowanie uczniów i studentów do wykonywania zawodów medycznych
i kształcenie podyplomowe.
Szpital posiada następujące Oddziały Szpitalne: Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo Ortopedycznej z Pododdziałem Ortopedii dla
Dzieci, Ginekologiczno Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Noworodkowy, Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diagnostyki Kardiologicznej,
Gastroenterologiczny, Izbę Przyjęć. Dodatkowo w ramach Bonifraterskiego Ośrodka
Zdrowia prowadzone są poradnie specjalistyczne, Poradnia Medycyny Rodzinnej oraz
Ośrodek Rehabilitacji.
GINEKOLOGIA-POŁOŻNICTWO
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, wykonuje pełen zakres operacji z zakresu onkologii ginekologicznej i kompleksowe operacje
w przypadku zaburzeń statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu, najnowszymi
technikami małoinwazyjnymi z wykorzystaniem laparoskopii 3D. Blok Porodowy zaliczany jest do najnowocześniejszych porodówek
w Polsce. Dla potrzeb pacjentek i ich bliskich
stworzono komfortowe, prawie domowe warunki przy zachowaniu wysokich standardów
bezpieczeństwa. Wszystkie sale porodowe
są jednoosobowe, klimatyzowane i mają
własną łazienkę. Jest też sala operacyjna,
przeznaczona wyłącznie do cięć cesarskich.
Położne dbają nie tylko o profesjonalizm
usług medycznych ale też o zachowanie intymności i przyjaznej atmosfery. Większość
porodów to tzw. „porody rodzinne”, możliwe
są też porody w wodzie.
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NOWORODKI
Oddział posiada II stopień referencyjności
w trójstopniowym Programie Opieki Perinatalnej. Wyposażenie Oddziału w nowoczesny
sprzęt medyczny pozwala na zapewnienie
bezpieczeństwa i leczenie wcześniaków i noworodków, wymagających szczególnej opieki. Oddział pracuje w systemie rooming-in
co zapewnia bezpośredni kontakt rodziców
z dzieckiem od chwili urodzenia do wypisu ze
Szpitala. W trakcie pobytu w Szpitalu mamie
i dziecku towarzyszy miła i rodzinna atmosfera, która pomaga rodzicom szybko przezwyciężyć stres jaki towarzyszy urodzeniu
dziecka i ułatwia wszystkim przystosowanie
do nowej życiowej roli.
ORTOPEDIA I REHABILITACJA
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
z Pododdziałem Ortopedii dla Dzieci oferuje
pacjentom leczenie najnowszymi technikami
operacyjnymi, komfortowe warunki pobytu
i zaangażowanie zespołu, doświadczonych
lekarzy, fizjoterapeutów i personelu pielęgniarskiego. Opieką medyczną obejmowani są
pacjenci w każdym wieku. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych
i leczenia z zastosowaniem technik małoinwazyjnych Oddział umożliwia szybki powrót
do pełnej sprawności. U podstaw sukcesu
leży objęcie pacjenta opieką w sposób całościowy - poprzez pełną diagnostykę, leczenie operacyjne oraz rehabilitację. W efekcie zapewnia się rozpoczęcie rehabilitacji
bezpośrednio po przebytym zabiegu oraz
kontynuacje w warunkach ambulatoryjnych
i w konsekwencji maksymalne skrócenie czasu powrotu do zdrowia. Oddział jest zaliczany do czołowych ośrodków w regionie zaj-
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mujących się leczeniem urazów sportowych.
Pacjentami są profesjonalni sportowcy, ale
także osoby amatorsko uprawiające sport.

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

Oddział przygotowany jest do całodobowych przyjęć pacjentów w stanach nagłych,
zapewniając leczenie operacyjne w pełnym
zakresie chirurgii ogólnej. Wykonywane są
duże operacje w zakresie chirurgii przewodu pokarmowego, w tym żołądka, trzustki
i przełyku, także w schorzeniach onkologicznych. Szeroko stosowane są techniki małoinwazyjne (zabiegi laparoskopowe).

Może poszczycić się ponad 140 historią,
jego znakiem rozpoznawalnym była
zawsze wysoka jakość świadczeń
i nowoczesność. Od 2009 Szpital
zmienił swój wygląd poprzez kolejne
remonty i modernizacje. Wyposażono
go w najnowszy sprzęt i pozyskano do
współpracy wybitnych specjalistów.
Efektem tych działań jest stale
poszerzana oferta usług medycznych
oraz dynamicznie wzrastająca liczba
pacjentów.

GASTROENTEROLOGIA

NASZE ATUTY

Wykonywany jest pełen zakres procedur
diagnostycznych i leczniczych w zakresie
endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym polipectomie,
mucosectomie, ERCP, rozszerzanie przełyku
z zakładaniem stentów. Opiekę lekarską zapewniają specjaliści gastroenterolodzy z wieloletnim doświadczeniem klinicznym oraz
fachowy i życzliwy personel pielęgniarski.
Wszystkie zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym.

• wybitni specjaliści lekarze
• wysoko wykwalifikowany zespół
pielęgniarek, położnych, ratowników
medycznych i fizjoterapeutów,
• nowy, doskonałej klasy sprzęt
medyczny
• wysoki standard sal chorych
• zaplecze Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
• bogata oferta poradni
specjalistycznych
• ścisły nadzór nad jakością procesów
medycznych wg norm ISO oraz
standardów akredytacyjnych
Centrum Monitorowania Jakości
Szpital Zakonu Bonifratrów
w Katowicach sp. z o. o. to miejsce,
w którym nowoczesna medycyna łączy
się z charyzmatem św. Jana Bożego,
w którym pochylamy się z miłością
nad ludzkim cierpieniem, z troską
o godność człowieka i świętość życia
od poczęcia do naturalnej śmierci.

CHIRURGIA OGÓLNA

INTERNA
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diagnostyki Kardiologicznej świadczy
kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki
i leczenia chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem: schorzeń układu
krążenia, zaburzeń gospodarki węglowodanowej, zaburzeń gospodarki tłuszczowej
(hiperlipidemie), układowych chorób tkanki
łącznej, schorzeń przewodu pokarmowego.
Dodatkowo istnieje możliwość planowej
diagnostyki schorzeń internistycznych.

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach

bezpieczeństwa oraz zaufaniem do
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Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego
w Krakowie Sp. z o. o.

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o. o.
ul. Trynitarska 11, 31-061 Kraków
Rejestracja i Informacja: 12 37 97 377
Centrala: 12 37 97 100
informacja@bonifratrzy.krakow.pl
www.bonifratrzy.krakow.pl

Specjalności medycznezabiegowe:
• Chirurgia naczyniowa
• Chirurgia ogólna
• Chirurgia przewodu pokarmowego
• Urologia
• Ortopedia
• Okulistyka
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Specjalności medyczne
zachowawcze:
• Angiologia
• Geriatria
• Diabetologia
• Choroby wewnętrzne

Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie jest

ności w zakresie chirurgii laparoskopowej

pierwszym prywatnym szpitalem w Polsce.

przewodu pokarmowego, w tym operacje

• Anestezjologia

Zlokalizowany na krakowskim Kazimierzu,

pęcherzyka żółciowego, przepuklin.

Badania diagnostycze:

zabytkowy budynek otoczony zielenią,

• Gastroenterologia

• Tomografia Komputerowa
• USG, USG Doppler
• RTG

nieopodal Wisły. Szpital to zarówno całodobowe oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne oraz
własne laboratorium. Wykonujemy usługi

• Labolatorium

medyczne zarówno w oparciu o umowy za-

• Kapilaroskopia

warte z NFZ, jak i odpłatnie.

• Holter EKG
• Holter RR

W ramach Szpitala funkcjonuje:

• Testy oddechowe

Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii

• Gastroskopia

z Pododdziałem Terapii Wewnątrznaczy-

• Kolonoskopia

niowej jest jednym z pierwszych w Polsce
oddziałów tego typu. Posiadając drugi poziom referencyjny, spełnia wysokie wymagania zarówno w zakresie kwalifikacji personelu medycznego, jak i nowoczesnego
wyposażenia. W oddziale wykonywane są
wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii naczyń,
w tym zabiegi wewnątrznaczyniowe oraz
operacje hybrydowe łączące techniki chirurgiczne z implantacją stentów i stengraftów.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej
Terapii to nowocześnie wyposażony 5 łóżkowy oddział szpitalny. Personel oddziału
prowadzi pooperacyjny nadzór nad chorymi bezpośrednio po przebytych operacjach
kontroluje leczenie p/bólowe. Dzięki wysokim umiejętnościom oraz nowoczesnemu
wyposażeniu wykonywane są znieczulenia
do wszystkich typów zabiegów, zarówno
diagnostycznych, jak i leczniczych.
Ośrodek Diagnostyczno - Leczniczy realizuje szeroki profil zabiegów operacyjnych
i ambulatoryjnych w tym m.in. z zakresu
okulistyki, laryngologii, urologii, chirurgii endokrynologicznej, naczyniowej czy
ortopedii. Zasadą działania oddziału jest

przewodu pokarmowego- gastroskopia, kolonoskopia, badania diagnostyczne układu
krążenia - próby wysiłkowe, badania holterowskie. Wykonujemy biopsje cienko i gruboigłowe np. prostaty, tarczycy.
Bezpieczeństwo Pacjentowi zapewniamy
m.in. poprzez:
• fachową i kompleksową opiekę odpowiadającą wymaganiom współczesnej wiedzy medycznej,

• Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii
• Oddział Chorób Wewnętrznych,
Angiologii i Geriatrii
• Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej
• Oddział Anestezjologii i Intensywnej
Terapii
• Ośrodek Diagnostyczno – Leczniczy

• zakupy nowoczesnego i niezbędnego
sprzętu medycznego,

Poradnie

• stworzenie przyjaznej atmosfery, sukcesywną modernizację pomieszczeń i przystosowywanie ich do najwyższych standardów.

• Specjalistyczna Poradnia Chirurgii
Ogólnej

domu po zabiegach w tym samym dniu lub
w dniu następnym. Profesjonalny zespół le-

„Zaufaj nam, jesteśmy tu, by Ci pomóc”.

racyjnych, pozwalających na powrót do

Oddziały

• stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma
wpływ na jakość świadczonych usług,

Szpital łączy profesjonalizm, holistyczną
opiekę z serdeczną troską o chorego, a jego
misja brzmi:

zastosowanie nowoczesnych technik ope-

Szpital Zakonu Bonifratrów

• Wojewódzka Poradnia Chorób Naczyń

• Poradnia Kardiologiczna
• Poradnia Geriatryczna
Pracownie

karzy specjalistów, nowoczesny sprzęt oraz

• Pracownia Endoskopii (gastroskopia,
kolonoskopia)

Oddział Chorób Wewnętrznych, Angio-

komfortowe wyposażenie pokoi gwarantuje

logii i Geriatrii obejmuje opieką medyczną

• Pracownia Tomografii Komputerowej

chorym poczucie bezpieczeństwa i skutecz-

pacjentów wymagających diagnostyki i le-

ne leczenie.

• Pracownia Terapii Endowskularnej
Naczyń

Poradnie specjalistyczne oraz najnowszej

• Pracownia USG

generacji pracownie diagnostyczne wypo-

• Pracownia EKG

czenia zachowawczego w szerokim zakresie,
w szczególności kardiologii, angiologii, diabetologii ze szczególnym ukierunkowaniem
na leczenie pacjentów w wieku podeszłym.

sażone są w wysokiej klasy sprzęt medycz-

• Pracownia RTG

ny zgodny z obowiązującymi standardami.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwa-

Dzięki temu możliwe jest objęcie szeroką

zyjnej to wysoko wykwalifikowana kadra

opieką pacjentów, wymagających wielu ba-

medyczna, która rocznie wykonuje około

dań m.in. USG, USG Doppler, cyfrowy RTG,

1500 zabiegów operacyjnych, w szczegól-

TK, kapilaroskopia, badania endoskopowe
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Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie

• Laryngologia
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Szpital i Przychodnia Żagiel Med
Lublin, ul. Tetmajera 21
pacjenci tel.: +48 81 44 10 888

Szpital Żagiel Med

kontrahenci tel.: + 48 81 44 10 850
e-mail: tetmajera@zagielmed.pl

żagielmed

www.zagielmed.pl
www.facebook.com/zagielmed

Chirurgia ogólna:
(w tym proktologia)
• zabiegi klasyczne (m.in. operacje
przepuklin, woreczków żółciowych itp.),
• zabiegi chirurgii małoinwazyjnej.

Chirurgia bariatryczna:
• operacyjne leczenie otyłości metodą
laparoskopową:
głównie rękawowa sleeve
gastrektomia.

Chirurgia naczyniowa:
• klasyczne i laserowe operacje żylaków
(EVLT),
• miniflebektomia,
• kruroskopia.

• chirurgia małoinwazyjna (histeroskopia
i laparoskopia),
• chirurgiczne leczenie wysiłkowego
nietrzymania moczu,
• dysplazje szyjki macicy,
• labioplastyka,
• leczenie mięśniaków macicy przy
zastosowaniu nowoczesnej metody,
jaką jest embolizacja.

Ortopedia:
• operacje stawów skokowych,
kolanowych (rekonstrukcje więzadeł,
m.in. ACL), łokciowych,
• operacje barków i bioder
(endoprotezoplastyka),
• operacje cieśni nadgarstka,
• operacje halluksów,
• dynamiczna stabilizacja kręgosłupa
(DIAM).

Szpital Żagiel Med

Otolaryngologia:
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• endoskopowa i klasyczna operacja
zatok,
• korekcja podniebienia,
• septoplastyka,
• polipektomia nosa,
• tonsillektomia,
• adenotomia,
• operacyjne leczenie: uszu, nosa, krtani
oraz diagnostyka i leczenie chrapania
i bezdechu.

Urologia:
• operacje stulejek, wnętrostwa,
wodniaków jąder,
• żylaków powrózka nasiennego
laparoskopowo i tradycyjnie,
• zabiegi rozcięcia zwężenia cewki
moczowej,
• cystoskopia,
• biopsja pęcherza i prostaty.

ŻAGIEL MED jest nowoczesnym ośrodkiem

w sprzęt do operacji małoinwazyjnych, który

certyfikowanych materiałów medycznych.

medycznym, oferującym pacjentom obok

gwarantuje:

Mamy Oddział Intensywnej Opieki dedyko-

wysokich standardów obsługi, poszanowanie ich praw w zakresie: dostępu do informacji, szacunku, godności osobistej, życzliwości
oraz komfortu.
Uznajemy prawo każdego pacjenta do dyskrecji i intymności. Nawet w trudnych chwi-

• mniejszy ból,
• optymalny czas gojenia i mniejsze blizny
pooperacyjne,
• szybszy powrót do aktywnego życia,
• mniejsze ryzyko powikłań,
• krótszy pobyt w szpitalu.

wany pacjentom wymagającym intensywnej
terapii i leczenia. Oddział jest wyposażony
w nowoczesny sprzęt do monitorowania
funkcji życiowych i reanimacji.

Komfort

lach choroby i leczenia pomagamy budować

Badania laboratoryjne

W szpitalu pacjent może zdecydować się na

zdrowe poczucie jego wartości. Dokładamy

Pacjenci przygotowywani do zabiegu opera-

towarzyszących: rodziny czy dzieci jest jak

starań, by diagnozy i leczenie miały wysoką
jakość dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu diagnostycznego oraz aparatury
medycznej. Zapewniamy naszym pacjentom
dostęp do pełnej informacji. Dbamy o rodzinną i ciepłą atmosferę. Uważamy, że każda
osoba odwiedzająca placówkę medyczną ma
prawo do zwykłej ludzkiej życzliwości. Wie-

cyjnego otrzymują pełną diagnostykę przed-

pokój jedno- lub dwuosobowy. Pobyt osób
najbardziej możliwy. Naszym pacjentom

operacyjną, w skład której wchodzą również

serwujemy smaczne posiłki, przygotowane

badania laboratoryjne. Dzięki współpracy

zgodnie z zaleceniami lekarza i preferencja-

z placówkami laboratoryjnymi wyniki otrzy-

mi pacjenta.

mujemy w najkrótszym możliwym czasie.
Pokoje pobytowe wyposażone są w Inter-

Warunki

rzymy, że uśmiech i pozytywne relacje silnie

Szpital wyposażony jest w nowe rozwiąza-

wspierają proces leczenia.

nia stosowane w nowoczesnych placówkach
medycznych. Szpital posiada dwa odrębne

Decydując się na nasz szpital, oddajesz się

bloki operacyjne, w tym jeden z dwoma sa-

w ręce wysokiej klasy specjalistów. Personel

lami operacyjnymi.

medyczny szpitala ma doświadczenie w rea-

com, TV, WiFi. Szpital posiada także parking
na ponad 100 samochodów.

Informacja
W szpitalu Żagiel Med otrzymasz pełną i zrozumiałą informację o stanie swojego zdrowia, diagnostyce przed- i pooperacyjnej oraz

lizacji usług dla pacjentów również z zagra-

Klimatyzacja, nawiewy na salach operacyj-

proponowanych metodach leczenia. Zawsze

nicy. Dysponujemy kadrą 150 lekarzy oraz

nych, oddzielne korytarze i windy dla pacjen-

rozmawiamy z pacjentem o preferowanych

ponad 100 osób z medycznego personelu

tów bezpośrednio po operacjach - to wszyst-

terminach leczenia.

pomocniczego: pielęgniarek, techników (ra-

ko w celu zagwarantowania maksymalnej

diologów i ultrasonografistów).

sterylności i higieny.

Sprzęt

Bezpieczeństwo

Posiadamy nowoczesny sprzęt medyczny,

Bezpieczeństwo naszych pacjentów jest dla

który umożliwia szybką i precyzyjną diag-

nas priorytetem na każdym etapie leczenia.

nostykę. Sale operacyjne wyposażone są

W szpitalu Żagiel Med używamy wyłącznie
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W 2013 roku w Żagiel Med wdrożony został
certyfikat ISO 9001:2008, który jest potwierdzeniem jakości realizowanych usług.
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ŻAGIEL MED jest nowoczesnym
ośrodkiem, oferującym pacjentom,
obok wysokich standardów obsługi,
przestrzeganie praw w zakresie:
dostępu do informacji, szacunku,
poszanowania godności, życzliwości
oraz komfortu.
Szanujemy prawo każdego pacjenta do
dyskrecji, intymności i jego godności
osobistej. Nawet w trudnych chwilach
choroby i leczenia pomagamy mu
budować zdrowe poczucie jego wartości.
Pacjenci są otoczeni opieką
doświadczonych lekarzy wywodzących
się z renomowanych klinik i szpitali,
mających wieloletnią praktykę zawodową
i cieszących się uznaniem pacjentów.
Dokładamy starań, by diagnozy i leczenie
miały wysoką jakość dzięki wykorzystaniu
nowoczesnego sprzętu diagnostycznego
oraz aparatury medycznej.
Gwarantujemy komfortowe warunki
pobytu. Wszystkie pomieszczenia
są klimatyzowane, wyposażone
w nowoczesny system przywoławczy
oraz w bezprzewodową łączność
internetową Wi-Fi.
Zapewniamy naszym pacjentom dostęp
do pełnej informacji. Mówimy otwarcie
i zrozumiale o wszystkich aspektach
choroby i leczenia. Każdemu pomagamy
zrozumieć własną sytuację i podjąć
właściwą decyzję.
Dbamy o rodzinną i ciepłą atmosferę.
Uważamy, że każda osoba odwiedzająca
placówkę medyczną ma prawo do
zwykłej ludzkiej życzliwości. Wierzymy,
że uśmiech i pozytywne relacje silnie
wspierają proces leczenia.

Szpital Żagiel Med

Ginekologia:
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Warsaw Medical Center
Warszawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Warsaw Medical Center

ul. Wynalazek 4, 02-677 Warszawa

W Warsaw Medical Center
oferujemy następujące zabiegi:
1. Urologia dziecięca
• Spodziectwo
• Wnętrostwo
• Wodniak jądra
• Reflux pęcherzowo-moczowodowy
2. Ortopedia
• Endoproteza stawu kolanowego
• Endoproteza stawu biodrowego
• Artroskopia stawu kolanowego
• Artroskopia stawu barkowego
3. Laryngologia
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• Leczenie bezdechu

O nas

nym z pierwszych w Europie środkowej wy-

• Ślinianki podżuchwowe i przyuszne

Warsaw Medical Center Warszawskie Cen-

• Migdałki (koblacja)

trum Medyczne Sp. z o.o. jest polską placów-

nia endoskopowego zatok (CEZ). Należymy

4. Neurochirurgia

ką medyczną, dysponującą szpitalem oraz

• Discectomia szyjna

wielospecjalistyczną

• Kręgosłup piersiowy

Szpital posiada blok operacyjny składający

• Kręgosłup lędźwiowy

się z 4 sal operacyjnych, oddziału poopera-

• Operacja cieśni nadgarstka

cyjnego oraz dysponuje oddziałem leczenia

5. Stomatologia

szpitalnego. WMC należy do wiodących

• Chirurgia szczękowo-twarzowa

w Europie ośrodków leczenia operacyjnego

6.	Chirurgia plastyczna

spodziectwa (łac. Hypospadiasis, hyspadia;

• Plastyka piersi – powiększanie

ang. Hypostadias)- najczęściej występującej

• Plastyka piersi – zmniejszanie

wady wrodzonej cewki moczowej i prącia

• Lifting twarzy

u chłopców. Zdaniem specjalistów urologii

7.	Proktologia

dziecięcej za ośrodek referencyjny można

ten leczymy operacyjnie metodą koblacji.

• DGHAL

uznać szpital który wykonuje rocznie 30

Nasza klinika osiąga bardzo dobre rezultaty

operacji spodziectw. My natomiast wyko-

w ortopedii i neurologii. Wszczepiamy m.in.

nujemy 30 operacji spodziectw miesięcz-

endoprotezy stawu kolanowego, biodro-

nie tj. 360 operacji w roku. Wykonywane są

wego, barkowego. Specjalizujemy się także

najcięższe rodzaje spodziectw, także liczne

w mikrochirurgii ręki.

poradnią

lekarską.

reoperacje (przyjeżdżają dzieci z innych
ośrodków klinicznych po 10-14 nieudanych
operacjach). Mimo tak dużej liczby zabiegów notujemy od 1% do 2% powikłań. Leczymy także dzieci z zagranicy, między innymi: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Grecji,
Włoch, Singapuru.

konywanie balonikowania tzn. cewnikowado grona ośrodków wykonujących najwięcej
tego typu mało inwazyjnych zabiegów w tej
części Europy i posiadamy duże doświadczenie w tym zakresie. Korzystając z dobrodziejstw nowoczesnej medycyny przeprowadzamy badania zaburzenia snu. Zajmujemy
się diagnostyką oddychania, określając częstotliwość bezdechów, które przyczyniają

genetycznie. Przykładem wykorzystania badań genetycznych i związaną z nim wiedzą
jest Angelina Jolie, u której oszacowano ryzyko zachorowania na nowotwór na poziomie 80% podjęła profilaktyczne kroki.

W ramach świadczonych usług
otrzymują Państwo:

W ramach naszej działalności klinika przebadała w naszej ok. 7 000 osób w kierunku
diagnostyki nowotworowej. W WMC pracuje
70 lekarzy oraz 35 osób (pielęgniarek oraz
osoby średniego personelu medycznego).

• Nielimitowaną opiekę lekarzy
specjalistów (anestezjologa,
alergologa, chirurga ogólnego,
chirurga dziecięcego, chirurga
naczyniowego, chirurga onkologa,
dermatologa, diabetologa,
endokrynologa, gastroenterologa,
ginekologa, hematologa, laryngologa,
nefrologa, neurochirurga,
neurologa, okulisty, onkologa,
ortopedy, proktologa, pulmonologa,
reumatologa, urologa)

się do zaburzenia koncentracji, zmęczenia
a w skrajnych przypadkach do zawałów,
udarów. Analiz wyników dokonują dla nas
doświadczeni specjaliści z Oxfordu. Problem

• Podstawowe informacje medyczne
• Nielimitowaną opiekę lekarza
prowadzącego

• Całodobową pomoc ambulatoryjną
• Ambulatoryjną opiekę pielęgniarską

dotyczącej diagnostyki genetycznej w kie-

• Badania laboratoryjne (biochemia,
hematologia, badania moczu,
badania kału, diagnostyka cukrzycy,
diagnostyka zaburzeń hormonalnych,
diagnostyka serologiczna infekcji,
immunologia, markery nowotworowe,
mikrobiologia)

runku zwiększonego ryzyka zachorowania

• Badania radiologiczne (USG)

na nowotwory. Diagnostyka genetyczna

• Badania endoskopowe

pozwala na wyodrębnienie osób mających

• Ponadstandardowe warunki
hospitalizacji

Ważnym momentem w naszej działalności było podjęcie współpracy z Pomorskim
Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie,

W ośrodku naszym pomagamy dzieciom ma-

predyspozycje do zachorowania na nowo-

jącym refluks pęcherzowo-moczowodowy,

twory a tym samym umożliwia objęcie tych

z bardzo dobrym skutkiem metodą endo-

osób specjalnymi procedurami profilak-

skopową ostrzykujemy ujścia moczowo-

tycznymi. Obecnie, medycyna jest w stanie

dowe Defluxem. WMC jest również liderem

obniżyć ryzyko (np. nosicielkom mutacji

w zakresie chirurgicznego leczenia zatok

genów BRC1 i BRC2) zachorowania na no-

metodą endoskopową. Rozwój medycyny,

wotwór piersi lub jajnika z 80% do poziomu

nowoczesny sprzęt, umożliwił nam jako jed-

ryzyka kobiet niebędących obciążonych

Katalog |
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Warsaw Medical Center

Warsaw Medical Center

• Endoskopowa operacja zatok:
szczękowe, klinowe, sitowe, czołowe,
septoplastyka, metodą FESS (ang.
Functional endoscopic sinus surgery).
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Wielospecjalistyczny Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa

Wielospecjalistyczny Szpital Medicover

Infolinia: 500-900-900
www.medicover.pl/szpital, www.porody.medicover.pl,
www.wellness.medicover.pl/

Klinika Położnictwa i Ginekologii:
• Patologia Ciąży
• Położnictwo
• Ginekologia
• Ginekologia Estetyczna
• Ginekologia onkologiczna
Klinika Chorób Wewnętrznych:
• Choroby Wewnętrzne
• Gastroenterologia
• Diabetologia
Klinika Kardiologii:
• Oddział Intensywnej Opieki
Kardiologicznej
Oddział Kardiochirurgii

Wielospecjalistyczny Szpital Medicover

Klinika Chirurgii:

SZPITAL MEDICOVER
OTWARTY NA LUDZI

gi sanitarno-epidemiologiczne i działającą
według zatwierdzonych procesów.

Dzięki temu, że na terenie szpitala mieści się
laboratorium, wyniki otrzymujemy nawet
w ciągu godziny. Nowoczesny sprzęt pozwala nam na szerszą niż w innych miejscach
ofertę realizowanych badań.

• Chirurgia Ogólna

Naszym celem było stworzenie szpitala

• Chirurgia Naczyniowa

przyjaznego pacjentom. Dlatego właśnie

Wszystkie te działania minimalizują ryzyko

• Chirurgia Onkologiczna

oferujemy rodzinom pacjentów możliwość

wystąpienia uchybień i błędów medycznych

• Ortopedia

zatrzymania się w specjalnie przygotowa-

oraz dają możliwość kontroli każdego etapu

IZBA PRZYJĘĆ 24/7

• Laryngologia

nym dla nich apartamencie, znajdującym

leczenia.

• Urologia

się w najbliższym sąsiedztwie Szpitala.

• Klinika Leczenia Otyłości

Oferujemy relaks w wielu strefach wypo-

Oddział Pomocy Doraźnej Szpitala Medicover świadczy pomoc medyczną 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu, także w weekendy i święta. Udzielamy pomocy w stanach
zagrożenia zdrowia i życia oraz nagłych przypadkach. Nasi pacjenci mogą uzyskać pomoc
lekarza: medycyny ratunkowej, pediatry,
internisty, chirurga, kardiologa oraz ginekologa. Przez całą dobę oferujemy możliwość
wykonania badań, takich jak: RTG, KTG, USG
czy tomografia komputerowa. Od 2013 roku
zakres naszych usług rozszerzyliśmy o konsultacje chirurga dziecięcego.

Klinika Medycyny Wellness
Oddział Chirurgii Jednego Dnia
Klinika Pediatrii i Chirurgii Dziecięcej:
• Pediatria
• Chirurgia Dziecięca
• Laryngologia Dziecięca
• Urologia Dziecięca
Centrum Konsultacyjne
Centrum Diagnostyki Obrazowej
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
Oddział Neonatologii i Intensywnej
Terapii Noworodka
Oddział Pomocy Doraźnej

czynkowych na terenie szpitala, komforto-

ZAAWANSOWANA
DIAGNOSTYKA

we warunki pielęgnacji dziecka, karmienie

Nowoczesny i w pełni cyfrowy sprzęt diag-

niemowląt w ogólnodostępnych kącikach

nostyczny jest wizytówką naszego szpitala.

matki i dziecka czy też hospitalizację w po-

Szpitalne Centrum Diagnostyczne składa się

kojach dla matki i dziecka oraz w pokojach

z 9 wyspecjalizowanych pracowni:

rodzinnych.

BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH
PACJENTOW
Zapewniamy pełne bezpieczeństwo w nagłych i trudnych przypadkach medycz-

• pracownia rezonansu magnetycznego wyposażona w 18-kanałowy rezonans magnetyczny (MAGNETOM Avanto 1,5 T)
• pracownia tomografii komputerowej wyposażona w 128-warstwowy tomograf
komputerowy (Somatom Definition AS+)

nych. Posiadamy nowocześnie wyposażone

• pracownia ultrasonografii

Oddziały: Intensywnej Opieki Medycznej

• pracownia mammografii

(OIOM), Intensywnej Opieki Kardiologicznej

• pracownia prób wysiłkowych

(OIOK) Intensywnej Opieki nad Noworod-

• pracownia badań dopplerowskich

kiem, Pooperacyjny. Regularnie poddajemy się ocenie zewnętrznych, niezależnych
instytucji. Zastosowaliśmy szereg środków

• pracownia polisomnografii
• cyfrowa pracownia badań RTG

mających na celu przeciwdziałanie możli-

• cyfrowa pracownia echokardiografii

wym powikłaniom diagnostyki i leczenia.
śmy najnowocześniejsze rozwiązania tech-

Zaawansowane technologie pozwalają również na przeprowadzenie małoinwazyjnej
diagnostyki i zabiegów. Dysponujemy:

nologiczne. W salach operacyjnych stosuje-

• pracownią endoskopii

my sterylną, jednorazową odzież i obłożenia

• pracownią hemodynamiki wyposażoną
w aparat IVUS

W ramach prewencji zakażeń zastosowali-

operacyjne. Posiadamy własną centralną
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sterylizatornię, spełniającą wszelkie wymo-
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CERTYFIKATY I NAGRODY
Regularnie poddajemy się audytom niezależnych instytucji monitorujących normy
bezpieczeństwa medycznego i jakości opieki
szpitalnej. Wysoka jakość naszych usług znalazła odzwierciedlenie w certyfikatach i nagrodach, które otrzymaliśmy. W styczniu 2011
roku po raz pierwszy otrzymaliśmy Akredytację Ministra Zdrowia potwierdzającą, że nasz
szpital spełnia wysokie standardy medyczne
wyznaczone przez Centrum Monitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia. W 2014 roku
poddaliśmy się ponownej ocenie i uzyskaliśmy przedłużenie akredytacji Ministra Zdrowia. Od 2011 roku Szpital Medicover posiada
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością (ISO

Katalog |

9001:2008) potwierdzający, że od początku

Sukcesy:

naszego działania przykładamy ogromną

• coroczny zakładany wzrost liczby
hospitalizacji

wagę do jakości świadczonych usług. Utrzymanie Certyfikatu potwierdzane jest corocznymi audytami nadzoru zewnętrznej firmy
oraz kolejnym otrzymaniem certyfikatu.
Bierzemy również udział w programie Światowej Organizacji Zdrowia „Bezpieczna chirurgia ratuje życie”, którego celem jest minimalizacja ryzyka związanego z leczeniem
operacyjnym.
W 2014 roku Szpital Medicover znalazł się na

• zbudowanie pozycji lidera wśród
prywatnych szpitali w Polsce
• realizacja kontraktu z NFZ od
2010 roku i coroczne rozszerzenie
usług realizowanych w ramach
ubezpieczenia społecznego
• uznanie w oczach
Międzynarodowych Komisji ds.
Zdrowia, które przyznały szpitalowi
Medicover certyfikaty.

60 miejscu w rankingu „Bezpieczny Szpital”
przygotowanym przez Centrum Monitorowania Jakości.
W ostatnim roku naszej działalności zostaliśmy też odznaczeni certyfikatem Bezpieczeństwo Informacji.
W 2014 roku Międzynarodowa Komisja ds.
Zdrowia (IHC) nagrodziła Szpital Medicover 3
certyfikatami, które zostały ponownie nadane w 2015 roku:
• „2015 - Best International Hospital Poland
Award”
• „Five-Star Maternity Care Award”
• „Distinguished International Hospital
Award”
Nagrody IHC dla Szpitala Medicover to bardzo
ważne wyróżnienie w międzynarodowym
środowisku medycznym. Nagrody i wyróżnienia, które przyznaje w oparciu o przyjęte
kryteria, pomagają lekarzom kierującym oraz
pacjentom z całego świata dokonać wyboru
usług medycznych na najwyższym poziomie.

Wyzwania i przeszkody – przyszłość
Szpitala:
W roku 2014 w Szpitalu została otwarta
nowa, interdyscyplinarna Klinika
Medycyny Wellness. Rozpoczęliśmy
również obsługę kontraktu z NFZ
w obszarze chirurgii naczyniowej,
w ramach którego przeprowadzamy
skomplikowane zabiegi u pacjentów
z tętniakiem aorty brzusznej,
korzystając z techniki endowaskularnej
lub klasycznej. Mamy długofalowe
plany rozwoju naszych usług.
Wychodząc naprzeciw potrzebom
polskich pacjentów, rozwijamy ofertę
w zakresie onkologii. Poszerzony
zakres usług obejmie zabiegi
chirurgiczne u chorych na raka prostaty,
wykonywane z użyciem innowacyjnych
i mniej inwazyjnych procedur (HIFU),
oraz onkochirurgię i onkoginekologię.
Wkrótce chcemy stworzyć własne
centrum chemioterapii, co pozwoli
nam realizować kompletną terapię dla
pacjentów onkologicznych.

Wielospecjalistyczny Szpital Medicover

Pracownia Badań Naczyniowych
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VIVADENTAL Spółka z o.o.

VIVADENTAL
Aleja Zwycięstwa 48, róg Śniadeckich, 80-210 Gdańsk, Polska

EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE
EUROPEAN DENTAL IMPLANT INSTITUTE
FUNDACJA DLA DZIECI

Telefon: +48 503 503 506
Telefon: +48 58 346 15 66
Email: vivadental@vivadental.pl
www.vivadental.pl

KOMPLEKSOWE LECZENIE ZĘBÓW,
PRZYZĘBIA I BŁON ŚLUZOWYCH JAMY
USTNEJ
METAMORFOZA UŚMIECHU
• Całkowita odbudowa uzębienia
• Medycyna regeneracyjna
WSZYSTKIE DZIEDZINY STOMATOLOGII
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implantologia
Implantoprotetyka
Chirurgia stomatologiczna
Stomatologia zachowawcza
Stomatologia estetyczna
Periodontologia
Endodoncja mikroskopowa
Ortodoncja
Protetyka

LECZENIE BEZ BÓLU
• Znieczulenie komputerowe
• Znieczulenie ogólne
Protetyka w technologii CAD/CAM
Skanowanie uzębienia 3D
Projektowanie odbudowy zębów 3D
Wizualizacja efektów leczenia 3D
Diagnostyka radiologiczna 3D
Mikroskop

WYBRANE PRODUKTY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implanty indywidualne
Implanty o szybkim czasie wgajania – 14 dni
Protetyka na implantach
Zabiegi podniesienia dna zatoki szczękowej
Regeneracja kości
Przeszczepy autogenne
Leczenie pod mikroskopem
Leczenie stawów skroniowo - żuchwowych
Leczenie zmian w kościach
Leczenie w znieczuleniu ogólnym
Indywidualna profilaktyka

TOP PRODUKT

V I V A D E N T A L to międzynarodowy
ośrodek kliniczny, szkoleniowy i naukowo-badawczy oferujący Pacjentom możliwość
spełniania najśmielszych marzeń o zmianie
własnego wyglądu.
Profesjonalne leczenie estetyczne obejmuje zabiegi z zakresu wszystkich dziedzin
stomatologii oraz implantologii stomatologicznej, przy wykorzystaniu najnowszych
osiągnięć współczesnej medycyny i zaawansowanych technologii medycznych,
sprzętowych, materiałowych, procesowych,
farmakologicznych i informatycznych.

Proces leczenia realizowany jest przez zespół lekarzy specjalistów posiadających
wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu
innowacyjnych metod leczenia i przeprowadzaniu kompleksowej metamorfozy uzębienia.
V I V A D E N T A L oferuje najwyższe standardy terapeutyczne oparte o najnowsze
osiągnięcia nauki, co gwarantuje rezultaty
spektakularne i dotąd nieosiągalne, honorujące kulturę i estetykę człowieka wyrażające
się poprzez zdrowy, piękny i nieskazitelny
uśmiech, które zachwycają efektem i prezencją, przynoszą Pacjentom komfort, wygodę i satysfakcję.

• VIVADENTAL SMILE DESIGN
Tomografia komputerowa NEW TOM 5G
RTG panoramiczny
RTG punktowy
Radiowizjografia
Diagnostyka dopplerowska SSŻ
Testy bakteriologiczne jamy ustnej
Badania histopatologiczne

vivadental

EDUKACJA
•
•
•
•
•
•
•

Akredytacja Ministerstwa Zdrowia
Akredytacja OSIS-EDI
Szkolenie podyplomowe lekarzy
Staże kliniczne i specjalistyczne
Rezydentury
Kursy praktyczne z udziałem pacjentów
Szkolenie asystentek

1. Stworzyliśmy luksusowe warunki leczenia,
bo chcemy, aby nasi Pacjenci mieli świadomość, jak bardzo o nich dbamy
2. Leczymy kompleksowo,
bo stanowimy zespół specjalistów ze wszystkich dziedzin stomatologii
3. Ustalamy dla każdego Pacjenta indywidualny i optymalny plan leczenia,
bo pragniemy jak najlepiej spełniać oczekiwania naszych Pacjentów
4.	Diagnozujemy najdokładniej,
bo posiadamy najnowocześniejszy na świecie tomograf komputerowy
5. Leczymy bezboleśnie,
bo stosujemy komputerowe znieczulenie miejscowe lub ogólne

Zapraszam do Kliniki VIVADENTAL w Gdańsku
na kompleksowe leczenie uzębienia i metamorfozę Uśmiechu.
Twoje najśmielsze marzenia o pięknym uzębieniu przeobrażą się w rzeczywistość,
a estetyczna metamorfoza przyniesie Ci prawdziwą satysfakcję na wiele lat.
Przekonaj się jak wiele jeszcze możesz zmienić dzięki innowacyjnym zabiegom,
doświadczeniu i kunsztowi sztuki lekarskiej.
Dr. n. med. Violetta Szycik
Specjalista chirurgii stomatologicznej
Lider umiejętności implantologicznych
Prezes Zarządu

bo wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt, materiały i procedury zabiegowe

Specjalizujemy się w leczeniu najbardziej
skomplikowanych przypadków, przeprowadzaniu spektakularnych zmian uzębienia
i kompleksowej metamorfozie uśmiechu.
Naszym najbardziej zaawansowanym produktem jest VIVADENTAL SMILE DESIGN - proces
realizowany zgodnie z systemem kompleksowego zarządzania jakością – TQM, w którym
funkcjonuje ponad 80 procedur oraz dwie
procedury audytujące. Zapewnia to naszym
Pacjentom najwyższą jakość i bezpieczeństwo
oraz gwarantuje sukces na każdym etapie leczenia. Satysfakcję z efektów leczenia dopełnia atrakcyjny program lojalnościowy.

bo mamy nieograniczone możliwości diagnostyczne, technologiczne i terapeutyczne
8. Udzielamy dożywotniej gwarancji na leczenie implantologiczne,
bo posiadamy perfekcyjne umiejętności i stosujemy najlepsze systemy implantologiczne
9. Szkolimy lekarzy w dziedzinie implantologii i chirurgii stomatologicznej,
bo chcemy dzielić się naszym bogatym doświadczeniem i podnosić poziom polskiej
stomatologii
10. Prowadzimy badania naukowe nad implantami,
bo dążymy do doskonałości i nieustannie się rozwijamy

BADANIA i ROZWÓJ
• Implant personalizowany o budowie
anatomicznej
• Optyczna tomografia koherentna
• preparaty kościozastępcze
• błony zaporowe

VIVADENTAL to marka korporacyjna, której podstawę stanowi polityka zrównoważonego i
zdywersyfikowanego rozwoju opartego o jakość i innowacje. Kluczową wartością organizacji
jest potencjał intelektualny jej członków oraz zdolność do zagospodarowywania nisz.

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Katalog |

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY VIVADENTAL

7.	Przeprowadzamy całkowitą metamorfozę uzębienia,

• Fundacja dla Dzieci VIVADENTAL
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Klinika VIVADENTAL została stworzona dla
najbardziej wymagających Pacjentów oczekujących usług o walorach perfekcyjnych,
będących odzwierciedleniem wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz postępu, innowacji
i zaawansowanych technologii.

6.	Wykonujemy leczenie kanałowe zębów na jednej wizycie,

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA
•
•
•
•
•
•
•

JUŻ DZISIAJ MOŻEMY WIĘCEJ, PONIEWAŻ WYRÓŻNIA NAS WIELE

Katalog |

Skorzystaj ze specjalnych przywilejów,
jakie oferujemy Naszym Pacjentom
w Programie VIVADENTAL Twoja Karta!
• Specjalne ceny na wybrane usługi
• Stałe rabaty u Partnerów VIVADENTAL
• Udział w akcjach promocyjnych i rabatowych
• Bieżąca informacja
o najnowocześniejszych produktach
Zawsze bądź z nami, aby Piękny Uśmiech
nieustannie Cię wyróżniał i był źródłem
dodatkowych korzyści z tytułu
przeprowadzonych u nas zabiegów.
Przekonaj się jak wiele jeszcze możesz zyskać.

vivadental

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE
•
•
•
•
•
•
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Gabos Software Sp. z o.o.

MedGZ Sp. z o.o.

ul. Kędzierzyńska 17
41-902 Bytom

ul. Flory 22
80-299 Gdańsk

Tel. 32 289 89 00

Biuro Handlowe
ul. Perkuna 24
81-523 Gdynia

biuro@gabos.pl
www.gabos.pl

Gabos Software w pigułce

System Mediqus

Rozwój i otwartość

Marka Gabos powstała z pasji
rozwiązywania trudnych problemów
i znana jest na rynku ochrony zdrowia
od 1991 r. Od początku istnienia firma
zajmuje się wyłącznie informatyzacją
placówek medycznych.

Dostarczamy autorskie ergonomiczne systemy
klasy HIS, CIS i RIS z rodziny Mediqus oraz rozwiązania dodatkowe, wspierające pracę podmiotów medycznych. Flagowym produktem Gabos
Software Sp. z o.o. jest system Mediqus będący
kompleksowym rozwiązaniem informatycznym
dedykowanym dla obsługi tzw. „części białej”.
Zapewnia on jednolitą obsługę placówek medycznych lecznictwa otwartego i zamkniętego
od momentu rejestracji pacjenta poprzez wizytę w gabinecie lekarskim włącznie z obsługą
elektronicznej dokumentacji medycznej aż po
rozliczenia z każdym z oddziałów NFZ i innymi
płatnikami. Dostarczamy autorskie ergonomiczne systemy klasy HIS, CIS i RIS z rodziny Mediqus
oraz rozwiązania dodatkowe, wspierające pracę
podmiotów medycznych w tym również rozwiązania mobilne.

Rozwój systemów Mediqus opieramy na budowaniu partnerskich relacji z naszymi Klientami,
łącząc ich wiedzę z naszymi kompetencjami
w procesie budowy rozwiązań dostosowanych
do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku i indywidualnych wymagań poszczególnych
placówek.

Klienci
Z produktów Firmy skorzystało
i korzysta ponad 500 podmiotów
prywatnych i publicznych w całej Polsce.
Rozwiązania z rodziny Mediqus wspierają
pracę wielospecjalistycznych szpitali
poczynając od Szpitala im. Orłowskiego
w Warszawie, poprzez szpitale
wojewódzkie (np. Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
w Piekarach Śląskich), powiatowe (Szpital
Powiatowy w Wołominie) i prywatne
(Magodent Sp. z o.o.), sieci klinik (NAFIS
S.A.) a na przychodniach POZ, AOS
i gabinetach lekarskich kończąc (NZOZ
Epoka w Żninie).

Kadra
Rozwój firmy nie byłby możliwy, gdyby
nie kadra Firmy, której zarządzający
i eksperci łączą kluczowe kompetencje
nieodzowne do tworzenia systemów
informatycznych dla potrzeb rynku
medycznego.

Elastyczność
Dzięki unikalnej architekturze systemu wspólnie z klientami robimy wszystko co jest możliwe, by dostosować się do potrzeb naszych
partnerów. Pozwala to na elastyczną obsługę
procesów medycznych i administracyjnych bez
konieczności wykonywania istotnych zmian
w kodzie aplikacji oraz elastyczne dopasowywanie systemu do zmieniających się procesów,
procedur i modeli biznesowych w całym cyklu
życia systemu u naszych klientów.
Ponadto Mediqus cieszy się opinią systemu
przyjaznego dla Użytkownika. Ma to szczególne
znaczenie dla efektywności procesu wdrożenia
i pozwala na łatwe przyswojenie nowych metod
pracy personelowi jednostki.

Nasz system posiada wbudowane mechanizmy
integracji z innymi systemami klasy ERP, MIS, LIS,
RIS, PACS, FK oraz innych systemów niezbędnych do funkcjonowania szpitala.

Kompleksowość
i wiarygodność
Od 2014 roku firma Gabos Software stała się
częścią notowanej na warszawskiej Giełdzie
grupy kapitałowej WASKO SA, jednej z największych firm sektora IT w Polsce. Dzięki temu możemy dostarczyć dodatkowo naszym klientom
wszystko co wiąże się z sektorem IT:
• sprzęt i infrastrukturę sieciową,
• systemy do zarządzania obiegiem
dokumentów,
• systemy wspomagania dowodzenia,
• i wiele innych.

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do aktywnego udziału w aktywnościach i inicjatywach zakupowych
organizowanych dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatny (OSSP).
Wykorzystujemy siłę zakupową ponad 200 placówek medycznych aby optymalizować zakupy
i dać możliwość obniżenia kosztów funkcjonowania każdej placówce OSSP.
Statutowym celem Medycznej Grupy Zakupowej jest negocjowanie warunków handlowych,
dobór producentów i dostawców dla OSSP a także przegląd asortymentu i planowanie
zakupów dla największych producentów leków, towarów i urządzeń medycznych.
Ważnym zakresem naszego działania jest negocjacja cen zakupu energii elektrycznej i gazu
ziemnego w imieniu szpitali OSSP.
Przy OSSP działa Rada Zakupowa, której przewodniczy Andrzej Bąk - Prezes Zarządu MedGZ
Sp. z o.o. Rada składa się z przedstawicieli wybranych szpitali OSSP, podejmuje strategiczne
decyzje zakupowe oraz wyznacza zakres negocjacji dla grupy zakupowej.
Zakres działalności MedGZ obejmuje: gaz ziemny (wielkość zakupu 50 GWH – oszczędność
dla OSSP 7,15%, wartość zakupu 5,5 mln PLN), energię elektryczną , ubezpieczenia, systemy
i rozwiązania IT, internet, telefonię komórkową, certyfikacja, audyty, sprzęt medyczny,
soczewki, szczepionki, leki, sprzęt jednorazowy, dezynfekcję.
Andrzej Bąk
Przewodniczący Rady Zakupowej OSSP,
Prezes Zarządu MedGZ Sp. z o.o.

Możemy także zapewnić wsparcie informatyczne dzięki rozbudowanej strukturze oddziałów
w całej Polsce. Połączenie unikalnych cech
produktu firmy Gabos Software z dojrzałością
biznesową i zapleczem technicznym firmy WASKO zapewnia nam unikalną pozycję na polskim
rynku medycznym pozwalając na realizację największych i najtrudniejszych wyzwań informatycznych w branży ochrony zdrowia.
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Funkcję wiceprezesa pełni
Grzegorz Siwiec, główny architekt
systemów, który jednocześnie jest
prezesem Stowarzyszenia Twórców
Oprogramowania Rynku Medycznego
STORM i prowadzi konsultacje dla NZOZ
i ZOZ m.in. w kontekście ustawy na rok
2017 dot. elektronicznej dokumentacji
medycznej.

członek wspierający

członek wspierający

Prezesem firmy jest Mariusz Kleszczewski,
praktykujący lekarz ortopeda, praktyk
zarządzania. W przeszłości między
innymi dyrektor szpitala, wicemarszałek
województwa odpowiedzialny za
ochronę zdrowia.

Katalog |

Katalog |
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Medica Assistance Sp. z o.o.

SBP Sp. z o.o.

ul. Śląska 21
81-319 Gdynia
Polska

81-743 Sopot, ul. 3 Maja 46

24h infolinia: 801 600 999
e-mail: oce@medica-assistance.com
www.medica-assistance.com

tel. +48 697 610 092
info@legalexperts24.pl
www.legalexperts24.pl

24h Centrum Operacyjne
Wszystkie usługi dostepne sa 24 godziny na
dobę przez 365 dni w roku i koordynowane
przez zespół konsultantów, ratowników medycznych i lekarzy, który poprzez wywiad telefoniczny pomaga pacjentowi wybrać właściwą drogę postępowania. Dzięki Centrum
Operacyjnemu pacjent moze uzyskac również
informację m.in. o placówkach prowadzących
całodobowy dyżur medyczny, aptekach dyżurnych, zasadach udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej lub działaniu leków wraz z objawami skutków ubocznych.

24-godzinna Infolinia Kliencka
możliwość zadawania
nielimitowanej liczby pytań

Konsultant jest w kontakcie z pacjentem i przypomina m.in. o terminach i sposobie przygotowania sie do badań diagnostycznych, lekarskich
wizytach ambulatoryjnych. O etapach procesu
leczenia ambulatoryjnego powiadamiana jest
osoba upoważniona wcześniej przez pacjenta
do uzyskania informacji medycznych.

członek wspierający

Centrum Obsługi Partnera Medycznego
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Zapraszamy do współpracy placówki medyczne
oraz lekarzy z terenu całego kraju. W ramach
stałego rozwoju naszej sieci medycznej jestesmy zainteresowani zagwarantowaniem jak
najszerszego dostępu do świadczen zdrowotnych dla pacjentów Medica Assistance. Wszystkie usługi medyczne umawiane sa dla naszych
pacjentów wyłącznie za pośrednictwem 24h
Infolinii Medycznej lub dedykowanego modułu rejestracji wizyt on-line. Wszystkie świadczenia zdrowotne zrealizowane dla naszych
pacjentów rozliczane są w oparciu o udostępniony Państwu przyjazny w obsłudze moduł
rozliczeń on-line.

24h transport medyczny
W zależności od potrzeb Centrum Operacyjne organizuje krajowy lub zagraniczny transport medyczny realizowany drogą ladową lub
lotniczą. W trakcie transportu zapewniamy
pacjentowi asystę wykwalifikowanego personelu medycznego m.in. lekarzy, ratowników
medycznych, pielęgniarek. W przypadku realizacji transportu medycznego pacjenta drogą
lotniczą istnieje możliwość zorganizowania
asysty medycznej w trakcie lotu samolotem
rejsowym. Jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga pozycji leżącej to podróż przebiega na noszach montowanych w wydzielonym obszarze
samolotu. Rodzaj samolotu i jego wyposażenie
zależy od stanu zdrowia pacjenta i odległości na
jaką ma zostać przewieziony.

Medica Assistance
Sp. z o.o.

zespół doświadczonych
Ekspertów

365 dni w roku, 24h na dobę organizujemy
opiekę medyczną w oparciu o nowoczesne
rozwiaząnia obejmujące m.in.
koordynację całego procesu leczenia
pacjenta abonamentowego,
gotówkowego oraz objętego ochroną
ubezpieczenia zdrowotnego

odszkodowania
prawo pracy
ubezpieczenia
spadki
prawo rodzinne
reklamacje
odpowiedzialność za błędy lekarskie

Legal Experts 24 to usługi prawne
spersonalizowane dla potrzeb ich
Użytkowników. Każdy Klient jest
inny, tak jak sposób rozwiązywania
jego problemów i sposób udzielania
konsultacji prawnej.
Oferujemy:
• całodobową opiekę prawną
doświadczonych Ekspertów
• 24-godzinną Infolinię Kliencką
• możliwość zadawania nielimitowanej
liczby pytań
• dostęp do bazy gotowych wzorów
dokumentów
• usługi świadczone na tereinie całego
kraju

całodobową Infolinię Medyczną
umozliwiającą szybki dostęp do
informacji medycznej;
konsultanta medycznego
koordynującego i nadzorującego cały
proces leczenia pacjenta;
najwiekszą sieć medyczną
zapewniającą szeroki dostęp do porad
lekarskich, badań diagnostycznych oraz
leczenia szpitalnego;

Zapoznaj się z naszą ofertą
www.legalexperts24.pl

całodobowe Pogotowie Medyczne
gwarantujące sprawną realizację
pomocy doraźnej;
organizację profilaktycznej opieki
medycznej na terenie całego kraju;
obcojezyczną infolinię umożliwiającą
dostosowanie właściwych preferencji
leczenia dla pacjentów zagranicznych.

Skorzystaj z 24-godzinnej opieki prawnej
+48 697 610 092

Katalog |

Katalog |

członek wspierający

Pacjent ma zapewniony dostęp do sieci kilku tysięcy naszych Partnerów Medycznych na terenie
całego kraju. Dzięki temu rozwiązaniu istnieje
możliwość uzyskania np. porady specjalistycznej zarówno w placówce medycznej oferującej
szeroki zakres konsultacji specjalistycznych, jak
i w ośrodku specjalizującym się w leczeniu tylko
danego schorzenia.

Jest to idealne rozwiązanie dla osób
oczekujących niezwłocznej konsultacji
dotyczących między innymi takich
zagadnień jak:
•
•
•
•
•
•
•

Indywidualny Opiekun Medyczny

Sieć Medyczna

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
obecnych oraz przyszłych Użytkowników,
oferujemy kompleksowe doradctwo
prawne dla właścicieli, kadry
zarządzającej jak i pracowników szpitali.
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z siedzibą i adresem w Łodzi (90-456) przy ul. Piotrkowskiej 233

MERYDIAN – PARTNER
BIZNESOWY PODMIOTÓW
MEDYCZNYCH
• Od wielu lat specjalizujemy się w obsłudze
placówek medycznych. Udział podmiotów
z tej branży stanowi blisko 60% portfela
naszych Klientów. Obsługujemy prywatne
i publiczne szpitale, kliniki, przychodnie
i gabinety.
• Naszym celem jest wprowadzenie do placówek medycznych skutecznych mechanizmów zarządzania ryzykiem zapewniających bezpieczne funkcjonowanie Kadry
Zarządzającej, lekarzy, pozostałego personelu oraz pacjentów.

członek wspierający

• Najważniejszym ubezpieczeniem dla podmiotów leczniczych jest ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej. Rosnąca
świadomość pacjentów oraz tendencje do
zasądzania coraz wyższych odszkodowań
dodatkowo podnoszą rangę tego zagadnienia. Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej nasi specjaliści zajmują się od
ponad 20 lat. Systematycznie oceniamy ryzyko prowadzenia działalności medycznej
w celu wyszukania rozwiązań ubezpieczeniowych zapewniających Państwu pełną
ochronę.
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• Obsługa podmiotów leczniczych, zgodnie z naszą definicją, obejmuje nie tylko
zawarcie kompleksowego ubezpieczenia,
ale także działania prewencyjne, mające
na celu minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niepożądanych.
Monitorujemy potencjalne zagrożenia oraz
doradzamy w kwestiach wdrożenia odpowiednich procedur postępowania np.:
dla ograniczenia zdarzeń niepożądanych.
Całość działań w tym zakresie zapewnia
nasz internetowy system MERYDIAN RISK
ONLINE. Przyjazny Interface systemu oraz
szeroki wachlarz wbudowanych funkcji
umożliwiają m.in.: sprawną pracę, łatwy
dostęp do zasobów oraz generowanie różnorodnych raportów.
• Najważniejszym testem naszych kompetencji są sytuacje wystąpienia szkody.
W tych trudnych chwilach zapewniamy naszym Klientom wsparcie na każdym etapie
procesu likwidacji, tj. od momentu zgłoszenia szkody do pomyślnego dla Klienta
zakończenia sprawy. Jesteśmy obecni przy
oględzinach, pomagamy w kompletowaniu dokumentacji oraz sporządzaniu odpowiednich pism, monitorujemy przebieg
likwidacji oraz bierzemy udział w negocjacjach prowadzonych z udziałem zakładów
ubezpieczeń, poszkodowanych i ich pełnomocników.

O FIRMIE
Prowadzimy działalność na rynku ubezpieczeń od 1991 roku, kiedy właściciele firmy
powołali spółkę cywilną, która w 1998 roku
została przekształcona w spółkę akcyjną, jako
konsekwencja stabilnego rozwoju oraz dbałości o jakość świadczonych usług.
Jesteśmy spółką z całkowicie polskim kapitałem, zarządzaną niezmiennie od początku
przez jej właścicieli. Obsługujemy ponad 1000
podmiotów gospodarczych z różnych branż,
a z naszych programów ubezpieczeń na życie
skorzystało ponad 250 000 pracowników. Potwierdzeniem jakości świadczonych przez nas
usług jest uzyskanie certyfikacji i praca zgodnie ze standardami ISO 9001.

NASZA MISJA
Dzisiaj naszą wizytówką jest wieloletnie doświadczenie wynikające z naszej historii,
a przyszłość opiera się na systematycznym
kształceniu w dziedzinie ubezpieczeń i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.
Wiemy jak ważne obok doświadczenia jest
nieustanne poszerzanie własnych horyzontów, dlatego stawiamy na ciągły rozwój i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań poprzez
tworzenie nowych wzorców niestereotypowego myślenia, pracę zespołową oraz ciągłe
doskonalenie. To dzięki naszym Klientom i ich
potrzebom, które stanowią dla nas inspirację,
mamy stałą motywację do dalszego doskonalenia i rozwoju.

ZESPÓŁ
Nad sprawną obsługą naszych Klientów czuwa ponad 40-osobowy zespół profesjonalistów, w skład którego wchodzą pracownicy
z wieloletnim doświadczeniem w branży
ubezpieczeniowej, prawnicy, ekonomiści
oraz inżynierowie. Wszystkie osoby bezpośrednio zaangażowane w tworzenie programów ubezpieczeń oraz kontakty z Klientami
posiadają zdane egzaminy brokerskie. Pracownicy uczestniczą w licznych szkoleniach
dla zapewnienia ciągłości podnoszenia
kwalifikacji. Ponadto posiadamy doświadczenie we współpracy z podmiotami zagranicznymi, dlatego nasi Klienci mogą liczyć
na współpracę w kilku językach: polskim,
angielskim i niemieckim.

ZAKRES OBSŁUGI
Głównym celem współpracy z brokerem
ubezpieczeniowym jest zawarcie optymalnego i „uszytego na miarę” programu ubezpieczeniowego obejmującego ryzyka majątkowe i/lub życiowe. MERYDIAN nie tylko w pełni
realizuje powyższe, ale ponadto stanowi stałe
wsparcie merytoryczne wykonując na rzecz
Klientów:

• wnikliwe analizy funkcjonujących umów
ubezpieczenia,
• audyty polis kontrahentów w celu ochrony interesów Klientów,
• wdrożenia programów ubezpieczeniowych,
• opracowania scenariuszy w sytuacjach
kryzysowych,
• wdrożenia działań minimalizujących ryzyko powstania szkód,
• algorytmy reakcji w przypadku zajścia
szkód oraz aktywne uczestnictwo w procesie ich likwidacji.
W ramach działalności dodatkowej organizujemy dla swoich Klientów szkolenia m.in.
z zakresu: ubezpieczeń, prawa (cywilnego,
karnego, medycznego) i najnowszych zmian
legislacyjnych oraz Konferencje branżowe,
będące forum wymiany doświadczeń pomiędzy Klientami z danego sektora działalności
gospodarczej.

CO NAS WYRÓŻNIA
Od ponad 20 lat budujemy przewagę konkurencyjną poprzez permanentny rozwój własny i dążenie do perfekcji. Motywacją dla nas
jest chęć zaspokojenia wszystkich potrzeb
ubezpieczeniowych naszych Klientów oraz
aktywny rozwój obecnych i kreacja nowych
produktów ubezpieczeniowych. Od konkurencji wyróżnia nas:
• stałe wsparcie merytoryczne - kładziemy
nacisk na partnerskie relacje z Klientami poprzez częste spotkania, rozmowy na temat
bieżących problemów i nowych rozwiązań,
aby nasza współpraca układała się w sposób harmonijny i satysfakcjonujący,
• doświadczenie i zespół – nasza struktura
organizacyjna obejmuje podział na departamenty zajmujące się ubezpieczeniami:
podmiotów medycznych, majątkowymi,
odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjnymi, życiowymi i osobowymi oraz likwidacją szkód; dzięki specjalizacji w ramach
departamentów pracownicy posiadają
bogate doświadczenie oraz wszechstronną
wiedzę w swoich dziedzinach,
• narzędzia IT – nasz zespół informatyków
opracowuje i doskonali autorskie programy
obsługi ubezpieczeniowej, dzięki którym
Klienci mają dostęp przez Internet do róż-

ALAB laboratoria Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 22/30
Tel.: 22 349 60 60
Infolinia: 22 349 60 12
info@alab.com.pl
www.alablaboratoria.pl

Grupa ALAB to:

W ramach sieci działają:

1. Szeroka oferta diagnostyczna

• laboratoria strategiczne będące centrami
kompetencji i wykonywania badań,
• laboratoria regionalne oferujące podstawowy serwis blisko miejsca zlecenia badania i dostęp do pełnego panelu badań
poprzez sieć logistyczną ALAB.

Oferujemy naszym pacjentom ponad 2500
badań, wśród których wykonujemy:
• badania podstawowe w zakresie hematologii, koagulologii, analityki ogólnej z parazytologią, biochemii klinicznej, serologii
grup krwi, mikrobiologii z mykologią, diagnostyki prątka gruźlicy.
• badania specjalistyczne w zakresie rozszerzonym z immunochemii, autoimmunologii, białek specyficznych, diagnostyki
zakażeń i analiz hormonalnych, markerów
nowotworowych, patomorfologii i cytologii oraz genetyki molekularnej zakażeń
i leczenia niepłodności.
Analizy wykonujemy w naszych pracowniach m.in. analitycznych, immuno-chemicznych, biochemicznych, specjalistycznych,
serologicznych, mikrobiologicznych, genetycznych, toksykologicznych.

2. Dostępność i szybkość badania
Ogólnopolska sieć 85 laboratoriów
gwarantuje skuteczną współpracę
niezależnie od lokalizacji kontrahenta.
Ściśle współpracujemy z lokalnym
środowiskiem. Nasi pracownicy
związani są z lokalnymi rynkami i potrafią
z nimi doskonale współpracować. Jeśli
potrzebujemy zewnętrznych usług, np.
dostawców czy podwykonawców –
wybieramy lokalne firmy wspierając region,
w którym działamy.

Współpracujemy z kilkoma tysiącami
podmiotów leczniczych w całym kraju.
Świadczymy usługi dla publicznych
i niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej, szpitali, prywatnych praktyk
lekarskich, klientów indywidualnych oraz
jednostek prowadzących badania kliniczne.

W naszej ofercie diagnostycznej
znajduje się ponad 2500 różnego
rodzaju analiz medycznych, których
rocznie wykonujemy ponad 30 mln.
Posiadamy najnowocześniejsze
laboratoria i mamy ponad 15-letnie
doświadczenie w wykonywaniu
badań laboratoryjnych.

4. Jakość
Cztery z naszych laboratoriów posiadają
akredytację na zgodność z normą
ISO 15189 – europejską normą jakości
wykonywanych badań w medycznych
laboratoriach diagnostycznych.

5. Nowoczesność
• Jako pierwsi w Polsce od 2008 roku stosujemy podpis elektroniczny w dokumentacji medycznej, czym zapewniamy
szybkie i w pełni prawnie ważne wyniki dla
naszych pacjentów.
• Naszym kontrahentom zapewniamy szybki dostęp online do wyników pacjentów
dzięki nowoczesnym aplikacjom internetowym Twoje Wyniki oraz iCentrum.
• Oferujemy także integrację informatyczną laboratorium z systemem komputerowym funkcjonującym w przychodni, czy
też w praktyce lekarskiej.

Oferujemy:
• Szeroki zakres dostępnych badań.
• Krótkie czasy wykonywania badań.
• Wysoką i stale kontrolowaną jakość
badań.
• Nowoczesne metody analityczne.
• Wyniki dostępne przez Internet.
• Karty Stałego Klienta uprawniające
do zniżek.
• Atrakcyjne ceny.
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nych usług.
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3. Zaufanie

Grupa ALAB to Ogólnopolska Sieć
Laboratoriów Analiz Medycznych,
w skład, której wchodzi 85
laboratoriów i 260 punktów
pobrań zlokalizowanych na terenie
całego kraju.
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członek wspierający

„MERYDIAN”
Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna
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Nowoczesne aparaty USG Samsung
Do różnych zastosowań klinicznych
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SKONTAKTUJ SIĘ Z DYSTRYBUTORAMI, ABY POZNAĆ PEŁNĄ OFERTĘ:

ACTIONMED Sp. z o. o.
ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno
tel.: +48 22 332 16 00, fax: +48 22 332 16 10
e-mail: biuro@actionmed.pl, www.actionmed.pl
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GEMED
ul. Gen.J. Sowińskiego 50 Katowice
tel.: +48 32 350 04 18, fax: +48 32 251 18 35
e-mail: sprzedaz@gemed.info.pl, www.gemed.pl

• Uga. Tatem quatis etum lam,
acipsandant, autatem fuga. Ut aut
earunt fugia ape veliquid es sinullu
denimendam,
* Niniejszaptatemp
prezentacja ereptaspelis
nie stanowi oferty w
rozumieniu kodeksu cywilnego,
będąc jedynie wstępną kalkulacją, która nie stanowi zobowiązania do udzielenia
to beat.
finansowania. De Lage Landen Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zastrzega,
że udzielenie finansowania zależne jest m. in. od pozytywnej decyzji kredytowej,
ustanowienia wskazanych zabezpieczeń oraz podpisania wymaganej dokumentacji.
Podane w kalkulacji kwoty i parametry mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.
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Nowoczesne technologie
w opiece zdrowotnej
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