Dermatologia i wenerologia

Dermatologia i wenerologia

KONSULTACJI UDZIELA
Lek. med. Mariusz Latkowski

GRAFIK PRZYJĘĆ
Śr 15:00-17:00

USŁUGA
Konsultacja dermatologiczno-wenerologiczna

CENA
150 PLN

Diabetologia

Diabetologia to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem cukrzycy oraz jej powikłań. Lekarz na
podstawie wywiadu i wyników badań laboratoryjnych zaleca odpowiednie leczenie, odpowiedni sposób
żywienia w tej chorobie oraz doradza jaki styl życia może wpłynąć na lepsze samopoczucie.

KONSULTACJI UDZIELA
Lek. med. Monika Kasprowicz

GRAFIK PRZYJĘĆ
PT 16:00-18:00

USŁUGA
Konsultacja diabetologiczna

CENA
150 PLN

Dietetyka

Do dietetyka zapraszamy osoby chcące zmienić swoje nawyki żywieniowe, poprawić sylwetkę i zapoznać
się ze zdrowym trybem życia oraz osoby borykające się z utrzymaniem diety ze względu na choroby.
W naszej poradni porad udzielaną dietetycy-lekarze. W razie potrzeby wykonania badań laboratoryjnych
istnieje możliwość skorzystania z usług realizowanych w naszym Punkcie Pobrań.

KONSULTACJI UDZIELA
Lek. med. Milena Kuklewska-Polakowska

GRAFIK PRZYJĘĆ
5x w tygodniu
godziny ruchome

USŁUGA
Pierwsza konsultacja dietetyczna
Kolejna konsultacja dietetyczna
Pakiet 10ciu konsultacji dietetycznych
Pakiet 5ciu konsultacji dietetycznych
Pakiet 3ch konsultacji dietetycznych
Obliczanie wartości odżywczej diety (1 dzień)
Obliczanie wartości odżywczej diety (3 dni)
Ułożenie tygodniowego menu

CENA
130 PLN
150 PLN
1200 PLN
550 PLN
350 PLN
50 PLN
100 PLN
250 PLN

Endokrynologia

Do endokrynologa powinny udać się osoby z zaburzeniami funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego,
np. przysadki mózgowej, tarczycy, nadnerczy, jajników. Zaburzenia funkcjonowania gruczołu
dokrewnego mogą wynikać z choroby danego narządu – wówczas może występować nadczynność lub
niedoczynność gruczołu.

KONSULTACJI UDZIELA
Lek. med. Tomasz Bartuszek

GRAFIK PRZYJĘĆ
ŚR 13:00-14:30

USŁUGA
Konsultacja endokrynologiczna

CENA
140 PLN

Gastroenterologia

Do gastroenterologa należy się udać w przypadku pojawienia się objawów w obrębie układu
pokarmowego. W dzisiejszych czasach objawy te coraz częściej wynikają z niezdrowego stylu życia oraz
stresu, jednak zawsze należy wykluczyć poważne choroby.

KONSULTACJI UDZIELA
Dr n.
med. Maria Orzeszko

GRAFIK PRZYJĘĆ
PON 14.00-15.00

USŁUGA
Konsultacja gastroenterologiczna

CENA
150 PLN

Ginekologia

Ginekolog otacza opieką dziewczynki i kobiety w każdej ich fazie życia. Zajmuje się diagnozowaniem i
leczeniem chorób żeńskich narządów płciowych.
Opieka ginekologa jest także nieodzownym elementem ciąży. Kobiety w ciąży zachęcamy także do
skorzystania z naszej Szkoły Rodzenia.
Dodatkowo w czasie wizyty można wykonać badanie USG oraz badania cytologiczne. Istnieje także
możliwość wykonania badań laboratoryjnych z krwi w naszym Punkcie Pobrań. W ofercie są
przygotowane specjalne pakiety badań hormonalnych dla kobiet oraz badań dla kobiet w ciąży.

KONSULTACJI UDZIELA
Dr n. med.
Mariola Małecka

GRAFIK PRZYJĘĆ
PON 16.30-19.00

USŁUGA
Konsultacja ginekologiczna
Cytologia konwencjonalna

CENA
150 PN
50 PLN

USŁUGA
Cytologia LBC
Pakiet cytologia LBC + Test CINTEC
Pakiet cytologia LBC + Test HPV36
Pakiet cytologia LBC+Test CINTEC+Test HPV36
USG TV

CENA
150 PLN
350 PLN
370PLN
580 PLN
120 PLN

Hipertensjologia

Hipertensjolog znajduje przyczynę i ustala leczenie nadciśnienia tętniczego. Jest to dość nowa
specjalizacja w całości poświęcająca się zagadnieniu nadciśnienia.
Posiadamy także możliwość realizacji badań diagnostycznych w tej dziedzinie takich jak np. całodobowy
zapis ciśnienia tętniczego - badanie holter.

KONSULTACJI UDZIELA
Lek. med. Monika Tomaszewska-Kiecana

GRAFIK PRZYJĘĆ
grafik ruchomy

USŁUGA
Konsultacja hipertensjologiczna

CENA
150 PN

Interna (choroby wewnętrzne)

Medycyna wewnętrzna zajmuje się schorzeniami narządów wewnętrznych

KONSULTACJI UDZIELA
Lek. med. Dorota Bartuszek

GRAFIK PRZYJĘĆ
wtorki 8:00-11:30
środy 15:30-18.00
piątki 16:00-18:00

Medycyna rodzinna

Lekarz ze specjalizacją z medycyny rodzinnej otacza opieką lekarską pacjentów w każdym wieku.
Zajmuje się on promocją zdrowia, leczeniem chorób, profilaktyką chorób. Może wypisać skierowanie na
badania laboratoryjne, diagnostyczne oraz do specjalisty.

KONSULTACJI UDZIELA
Lek. med. Magdalena Czerska

Lek. med. Aleksandra Radziwiłł

GRAFIK PRZYJĘĆ
PON, WT, CZW 8:00–14:00
ŚR i PT 12:00–18:00
PON 12:00–16:00,
WT 8:00–16:00,
ŚR 9:00–13:00
CZW, PT 8:00–16:00
PON, WT, CZW 15:00–18:00

USŁUGA
Konsultacja - medycyna rodzinna
Kwalifikacja do szczepienia

CENA
100 PN
40 PN

Lek. med. Milena Kuklewska - Polakowska

Medycyna estetyczna

KONSULTACJI UDZIELA
Lek. med. Mariusz Borkowski

GRAFIK PRZYJĘĆ
PT 16:00–18:00

USŁUGA
Zabieg med. estetycznej

CENA
w zależności od zabiegu

Neurologia

Neurolog specjalizuje się w schorzeniach obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu
nerwowego. Leczy takie chory jak zakażenia układu nerwowego, choroby naczyniowe, urazy układu
nerwowego, choroby genetyczne np. choroba Wilsona, neuropatie obwodowe, zespoły otępienne.

KONSULTACJI UDZIELA
Lek. med. Dymitr Kostrica

GRAFIK PRZYJĘĆ
PT 16:00–18:00

USŁUGA
Konsultacja neurologiczna

CENA
180 PLN

Onkologia

Do onkologa zapraszamy wszystkie osoby zmagające się z nowotworami złośliwymi. Onkolog będzie
nadzorował częstotliwość wykonywania badań, postępy w leczeniu, samopoczucie pacjenta.

KONSULTACJI UDZIELA
prof. nadzw. Krzysztof G. Jeziorski

GRAFIK PRZYJĘĆ
wtorek od godz. 15:00

spec. onkologii klinicznej,
spec. chemioterapii nowotworów

USŁUGA
Konsultacja onkologiczna

CENA
350 PLN

Ortopedia

Na konsultacje ortopedyczne zapraszamy zarówno dzieci jak i dorosłych. Z ortopedą należy się

skonsultować w przypadku zaburzeń układy ruchu, takich jak problemy ze stawami, złamania kości ale
także w przypadku problemów z kręgosłupem.

KONSULTACJI UDZIELA
Dr n. med. Tomasz Jakutowicz

GRAFIK PRZYJĘĆ
grafik ruchomy

USŁUGA
Konsultacja ortopedyczna
Konsultacja ortopedyczna wraz z USG stawów
biodrowych dzieci
USG układu mięśniowo-szkieletowego

CENA
190 PLN
310 PLN
od 140 PLN

Psychiatria

Lekarz psychiatra bada, zapobiega i leczy zaburzenia i choroby psychiczne. Na wizytę zapraszamy w
przypadku zaburzeń lękowych, nerwic, zaburzeń odżywiania, problemów z funkcjonowaniem w
społeczeństwie, w przypadku cierpienia na bezsenność, zaburzenia osobowości.

KONSULTACJI UDZIELA
Lek. med. Sylwia Banaczyk

GRAFIK PRZYJĘĆ
grafik ruchomy

USŁUGA
Konsultacja psychiatryczna

CENA
150 PLN

Psychologia

Psycholog jest terapeutą, który nastawiony jest na pracę z człowiekiem mającym problemy sfery
psychicznej takie jak depresja, uzależnienia, zaburzenia w funkcjonowaniu w społeczeństwie, problemy
rodzinne, problemy w pracy.

KONSULTACJI UDZIELA
Zapraszamy wkrótce

GRAFIK PRZYJĘĆ

Torakochirurgia

Torakochirurg to specjalista w leczeniu operacyjnym klatki piersiowym. Zapraszamy do tego specjalisty w
przypadku stwierdzonych obrazowo zmian w obrębie klatki piersiowej.

KONSULTACJI UDZIELA
Dr n.
med. Maciej Głogowski

GRAFIK PRZYJĘĆ
PON 15:00-16:00

USŁUGA
Konsultacja torakochirurgiczna

CENA
200 PLN

Urologia

Do urologa zapraszamy w przypadku schorzeń układu moczowo-płciowego u mężczyzn oraz układu
moczowego u kobiet.
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KONSULTACJI UDZIELA
Lek. med. Agnieszka Chomicz

GRAFIK PRZYJĘĆ
środa 8:00-12:00

USŁUGA
Konsultacja urologiczna

CENA
150 PLN

