Dermatologia i wenerologia

Diabetologia

Dietetyka

Endokrynologia

Endokrynolog to specjalista zajmujący się diagnozowaniem oraz leczeniem zaburzeń funkcji gruczołów
wydzielania wewnętrznego takich jak m.in. przysadka mózgowa, tarczyca, nadnercza, trzustka, jajniki.
Udaj się do endokrynologa, jeśli obserwujesz u siebie niewyjaśniony przyrost lub ubytek masy ciała,
nasilone wypadanie włosów, nadmierne owłosienie, uderzenia gorąca, zaburzenia miesiączkowania,
nasilony trądzik.

KONSULTACJI UDZIELA
Lek. med. Tomasz Bartuszek

GRAFIK PRZYJĘĆ
ŚR 13:00-14:30

USŁUGA
Konsultacja endokrynologiczna
Konsultacja endokrynologiczna-teleporada

CENA
140 PLN
100 PLN

Gastroenterologia

Gastrolog (Gastroenterolog) zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i profilaktyką chorób przewodu
pokarmowego np. choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, refluks żołądkowo-przełykowy, nieswoiste
zapalenia jelit, zespół jelita drażliwego.
Udaj się do gastrologa, jeśli obserwujesz u siebie niepokojące objawy, które nawracają lub nie ustępują
mimo leczenia, takie jak:
zgaga, wzdęcia, odbijanie, bóle brzucha, nudności, wymioty, obecność krwi w kale, nieuzasadniona utrata
masy ciała, biegunki lub zaparcia, niedokrwistość albo masz rozpoznaną chorobę gastrologiczną, ale
dotychczasowe leczenie jest nieskuteczne.
W Centrum Medycznym BioVirtus istnieje możliwość konsultacji gastrologicznej w języku angielskim,
niemieckim i hiszpańskim.

KONSULTACJI UDZIELA
lek. Magdalena Andrzejewska

GRAFIK PRZYJĘĆ
grafik ruchomy

USŁUGA
Konsultacja gastroenterologiczna
Konsultacja gastroenterologiczna-teleporada

CENA
150 PLN
100 PLN

Ginekologia (dorośli i dzieci)

Ginekolog to specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób żeńskiego
układu płciowego. Ginekolog pomoże również dobrać odpowiednią metodę antykoncepcji.
Każda kobieta powinna pamiętać o regularnych wizytach u ginekologa oraz o badaniach profilaktycznych
(cytologia, samobadanie piersi, USG piersi, mammografia).
W naszej poradni istnieje możliwość wykonania badanie USG ginekologicznego TV, cytologii oraz badań
laboratoryjnych w atrakcyjnych cenach.

KONSULTACJI UDZIELA
Dr n. med.
Mariola Małecka

GRAFIK PRZYJĘĆ
PON 16.30-19.00

USŁUGA
Konsultacja ginekologiczna
Cytologia konwencjonalna
Cytologia LBC
Pakiet cytologia LBC + Test CINTEC
Pakiet cytologia LBC + Test HPV36
Pakiet cytologia LBC+Test CINTEC+Test HPV36
USG TV

CENA
150 PN
50 PLN
150 PLN
350 PLN
370PLN
580 PLN
140 PLN

Hematologia

Hematolog to specjalista zajmujący się chorobami krwi i układu krwiotwórczego takimi jak
niedokrwistość, małopłytkowość, nadpłytkowość, leukopenia, choroby nowotworowe.

KONSULTACJI UDZIELA
Zapraszamy wkrótce

GRAFIK PRZYJĘĆ

Hipertensjologia

Hipertensjolog to specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem nadciśnienia
tętniczego. Nieleczone nadciśnienie tętnicze prowadzi do wielu groźnych powikłań, zatem zapraszamy na
konsultację wszystkie osoby, które zmagają się z tym schorzeniem.
W naszej poradni istnieje możliwość wykonania badania Holter EKG i ciśnieniowy.

KONSULTACJI UDZIELA
Lek. med. Monika Tomaszewska-Kiecana

GRAFIK PRZYJĘĆ
grafik ruchomy

USŁUGA
Konsultacja hipertensjologiczna

CENA
180 PN

Kardiologia

Kardiolog to specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób układu sercowonaczyniowego (m.in. nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, wrodzone i nabyte wady serca,
miażdżyca, niewydolność serca).
W naszej poradni istnieje możliwość wykonania badania metodą Holtera (EKG i ciśnieniowy).

KONSULTACJI UDZIELA
Zapraszamy wkrótce

GRAFIK PRZYJĘĆ

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
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

Milena Kuklewska- Dorota Bartuszek
Polakowska
08:00-13:00
08:00-14:00
13:00-17:00
08:00-13:00
08:00-13:00
10:00-14:00
12:00-18:00

USŁUGA
Konsultacja - medycyna rodzinna
Teleporada - medycyna rodzinna
Kwalifikacja do szczepienia
Wizyta receptowa

CENA
110 PN
90 PN
50 PN
60 PN

Magdalena Czerska Anna Prokop
12:00-17:00
14:00-17:00
14:00-17:00

12:00-17:00
08:00-13:00

USŁUGA
Wizyta domowa (lekarz POZ/dorośli/dzieci)
Wizyta domowa-kolejna osoba pod tym samym
adresem

CENA
250 PN
120 PN

Neurologia

Onkologia

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

Ortopedia

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

CENA

Konsultacja torakochirurgiczna
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