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Piękno bez skalpela.
Medycyna estetyczna w Żagiel Med.

Gabinet medycyny estetycznej Żagiel
Med powstał z myślą o wykorzystaniu naturalnych metod biorewitalizacji, regeneracji i remodelingu skóry. Wykonujemy zabiegi polecane osobom wymagającym,
szczególnie dbającym o utrzymanie młodego wyglądu, z wykorzystaniem maksymalnie bezpiecznych kuracji.

Piękno jest w nas

Sekret tkwi w poprawianiu i utrzymaniu urody za
pomocą naturalnych preparatów, które nie wywołują natychmiastowego wyniku, zwanego
efektem maski.
Jeden z naturalnych zabiegów, który wykonujemy,
opiera się na użyciu niewielkiej ilości krwi pacjenta.
Leczenie krwią polega na regeneracyjnym działaniu na skórę oraz inne tkanki.
Lekarze specjaliści transfuzjologii klinicznej rekomendują jej użycie w medycynie estetycznej.
Zgodnie twierdzą, że krew to nie tylko dar życia,
lecz naturalny eliksir młodości stosowany coraz
śmielej w różnych dziedzinach medycyny, w których pojawiają się problemy starzenia, upośledzonego (zaburzonego) gojenia czy regeneracji.
Krew jest stosowana z olbrzymim powodzeniem
od ponad 10 lat w chirurgii rekonstrukcyjnej, ortopedii, stomatologii oraz w medycynie estetycznej
(tzw. lifting wampirzy) na całym świecie. Zabieg
ten stał się ostatnio niezwykle popularny wśród
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światowych i polskich gwiazd, które pragną zachować młody wygląd, a jednocześnie nie chcą
być posądzane o poprawianie urody.

Zalety medycyny estetycznej

Efekty tych zabiegów pojawiają się stopniowo,
więc nie ujawniają otoczeniu poprawiania urody.
Sugerują natomiast naturalne piękno i niepoddawanie się upływowi czasu. Sekretem terapii naturalnych jest utrzymywanie się efektów zabiegu poprzez naturalną stymulację skóry do regeneracji,
przebudowy, tworzenia nowego kolagenu i odpowiedniego nawilżenia.
W walce ze starzeniem się skóry stosujemy również innowacyjny program biostymulacji z wykorzystaniem własnych czynników wzrostu komórek macierzystych. Jest to autologiczna terapia
komórkowa, oparta na bogatym źródle czynników wzrostu zawartych w otrzymanym z własnej krwi osoczu bogatopłytkowym (PRP) i procesie stymulacji mezenchymalnych komórek
macierzystych skóry do regeneracji i rewitalizacji.

Lifting wampirzy - jedna z naturalnych metod odmładzających

Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym (PRP),
potocznie nazywana liftingiem wampirzym, to zabieg z użyciem autologicznego preparatu osocza
bogatopłytkowego, otrzymanego z własnej krwi
przy użyciu specjalnego zestawu do pobrania.
Używamy tylko certyfikowanych, jednorazowych
zestawów do otrzymania PRP w systemie zamknię...więcej o zdrowiu

tym - takich, których jakość i metodyka otrzymania preparatu oraz skuteczność zostały zweryfikowane pozytywnie przez specjalistę zajmującego
się nie tylko medycyną estetyczną, ale szczególnie leczeniem krwią.
PRP to jedyny, całkowicie naturalny zabieg medycyny estetycznej bez wprowadzania substancji
chemicznych w głąb skóry (nie stosujemy żadnych
czynników aktywujących płytki). Efekt uzyskany po
zabiegu potęguje się wraz z upływem czasu (maksymalne tworzenie nowego kolagenu i regeneracja komórek skóry następuje po 2-3 miesiącach)
i nie zanika jak przy innych zabiegach.

Główne zalety:
•

stopniowo uzyskany efekt bez podejrzenia
poprawiania urody,
polecany jest jako pierwszy zabieg medycyny estetycznej (również dla osób młodych,
chcących zapobiegać starzeniu skóry),
jedyny zabieg stymulujący tworzenie najbardziej naturalnego kolagenu - typu „płodowego” (bez efektu maski), odpowiedzialnego za
miękkie, nieściągające gojenie ran i utrzymanie prawidłowej struktury skóry,
bezpieczny dla alergików, pacjentów ze skórą atopową lub naczynkową,
stosowany niezależnie od pory roku,
zabieg dla osób aktywnych zawodowo (nie
wymaga rekonwalescencji),
bezpieczny.

•

•

•
•
•
•

Trzy etapy:

I – pobranie krwi
Pacjent zgłaszający się do zabiegu mezoterapii osoczem bogatopłytkowym nie musi być
na czczo. Pobierana jest niewielka ilość krwi
(8 lub 12 ml).
II – otrzymanie osocza bogatopłytkowego
Pobrany materiał jest wirowany z odpowiednią
prędkością w celu uzyskania preparatu PRP o najwyższej jakości.
III – podanie osocza bogatopłytkowego
Osocze bogatopłytkowe w medycynie estetycznej podaje się w postaci zastrzyków z zastosowaniem klasycznej techniki mezoterapii lub liniowo
wzdłuż zmarszczek.

W ramach medycyny estetycznej wykonujemy również:
•

•
•

Mezoterapię preparatami nieusieciowanego
kwasu hialuronowego, polinukleotydami i kolagenem,
Biorewitalizację skóry bez użycia skalpela PRX-T33,
Zabiegi łączone, potęgujące efekt PRP.

Efekty:
•
•
•

silne działanie odmładzające,
znaczne wygładzenie zmarszczek i fałd,
poprawa elastyczności, napięcia
i gęstości skóry,
rewitalizacja skóry, wygładzenie, rozświetlenie
i ujednolicenie kolorytu,
remodeling włókien kolagenowych,
poprawa ukrwienia skóry,
przyspieszenie procesów gojenia ran, blizn po
zabiegach,

•
•
•
•
•

stymulacja wzrostu włosów w miejscach łysienia.

Poprawnie wykonany program powinien być
stosowany w serii 3 lub 4 zabiegów ostrzykiwania skóry twarzy, szyi, dekoltu lub innych
okolic wymagających regeneracji. Liczbę
zabiegów i odstępy czasowe pomiędzynimi ustala lekarz po zbadaniu pacjenta.

Opracowanie:

dr n. med. Katarzyna Błaszkiewicz

redakcja@zagielmed.pl
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...więcej o zdrowiu

Bariatria
chirurgiczne leczenie otyłości.
Jak się ocenia stopień otyłości?
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
przyjmuje się następujące wartości BMI:
20 – 24,9 – norma
25 – 29,9 – nadwaga
30 – 34,9 – otyłość I stopnia
35 – 39,9 – otyłość II stopnia
powyżej 40 – otyłość III stopnia (olbrzymia)
Stały wzrost liczby osób otyłych na świecie, w tym
również w Polsce, osiąga rozmiary epidemii.
W celu uniknięcia niepożądanych chorób, towarzyszących zwykle otyłości, w chirurgii bariatrycznej stosowane są trzy rodzaje zabiegów operacyjnych:
• restrykcyjne - np. sleeve gastrektomia
• wyłączające - np. wyłączenie żółciowo-trzustkowe
• połączenie obu operacji, czyli restrykcyjno-wyłączające - np. gastric-by-pass
Przez wiele lat zabiegiem najczęściej wykonywanym z grupy restrykcyjnych była pionowa plastyka
żołądka, a następnie opasanie przepaską regulowaną. Obecnie na świecie oraz w Polsce zdecydowanie odchodzi się od tych operacji ze względu na ich małą skuteczność oraz możliwe odległe
następstwa. Operacją najczęściej wykonywaną
jest obecnie laparoskopowa rękawowa resekcja
żołądka, czyli sleeve gastrektomia.

Skuteczność leczenia
chirurgicznego

Wieloośrodkowe analizy prowadzone na całym świecie dowiodły, że skuteczność leczenia
zachowawczego ocenia się na poziomie od
1 do 8% chorych w porównaniu z 85% skutecznością leczenia chirurgicznego. Za skuteczne
uważamy takie leczenie, które w konsekwencji prowadzi także do uzyskania w sposób trwały należnej lub zbliżonej do niej masy ciała.
Podstawowym parametrem oceniającym stopień
otyłości jest wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass
Index), który wyraża stosunek masy ciała w kg do
wzrostu w m, podniesionego do potęgi drugiej,
np. BMI pacjenta z masą ciała 120 kg i wzrostem
1,73 m wynosi: BMI = 120/ (1,73*1,73) = 40,09
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Kwalifikacje do leczenia

Chirurgiczne leczenie otyłości proponowane jest
chorym ze wskaźnikiem BMI powyżej 40 lub niżej
40 z towarzyszącymi chorobami współistniejącymi, zwłaszcza składowymi zespołu metabolicznego (chirurgiczne leczenie cukrzycy typu B),
u których dotychczasowe postępowanie okazało
się nieskuteczne. Choroby towarzyszące zwykle
otyłości to między innymi: nadciśnienie tętnicze,
cukrzyca typu 2 i dyslipidemia (zaburzenia gospodarki tłuszczowej), także w konsekwencji: niewydolność sercowo-naczyniowa, oddechowa, zmiany
zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów biodrowych
oraz kolanowych, bezdech senny, torbielowatość jajników itd. Przy ocenie wskazań do operacji
uwzględnia się najwyższą, osiągniętą przez chorego, masę ciała. Wskazaniem do operacyjnego leczenia otyłości jest również sytuacja, w której chorujący na otyłość uzyskał znaczną redukcję masy
ciała w wyniku leczenia zachowawczego, a doszło
do ponownego jej zwiększenia (tzw. efekt jo-jo).
W stosunku do chorych powyżej 60. roku życia należy brać pod uwagę fakt szczególnej poprawy
ich jakości życia po operacji i traktować wskazania do operacji bardzo indywidualnie.
Nie ma ustalonych granic wiekowych dla osób,
które chciałyby poddać się operacji bariatrycznej.

Przebieg operacji

Rękawowa resekcja żołądka to wycięcie 2/3
objętości żołądka od strony krzywizny większej,
w wyniku czego zmniejsza się również w znacznym stopniu wydzielanie greliny (hormonu głodu).
Rękawowa resekcja żołądka wykonywana jest
w znieczuleniu ogólnym, w technice laparo...więcej o zdrowiu

skopowej, operacja trwa od 60 do 90 minut.
Obecnie w chirurgii bariatrycznej dominuje technika laparoskopowa, dzięki której znacznemu
ograniczeniu ulega traumatyzacja tkanek, uzyskuje się lepszy wgląd w pole operacyjne dzięki zastosowaniu toru wizyjnego z kamerą HD lub 3DHD.
Dzięki technikom małoinwazyjnym i wysoko zaawansowanym technologiom skraca się pobyt
pacjenta w szpitalu, zdecydowanie zmniejsza się
ból pooperacyjny, szybciej następuje uruchomienie chorego, skraca się okres rekonwalescencji,
zdecydowanie lepszy jest też efekt kosmetyczny.

Badania wykonywane przed
operacją:

• szeroki zakres badań laboratoryjnych krwi
oraz:
• RTG klatki piersiowej
• EKG
• echo serca
• spirometria
• USG brzucha
• gastroskopia
a także konsultacje u specjalistów współpracujących z chirurgiem w zakresie przygotowania pacjenta do leczenia operacyjnego:
• internisty
• kardiologa
• pulmonologa
• dietetyka klinicznego
• psychologa klinicznego
• anestezjologa

siące, 6 i 12 miesięcy po operacji. W pierwszych
trzech tygodniach po operacji pacjent jest na
diecie płynnej, miksowanej. Zjada 5-6 posiłków w
ciągu doby. Pokarmy stałe wprowadza się stopniowo dopiero po upływie tego czasu. Pacjent
podczas pobytu w szpitalu otrzymuje pełną informację dotyczącą żywienia oraz aktywności
fizycznej. Opuszczając szpital pacjent otrzymuje
poradnik pacjenta bariatrycznego zawierający
szczegółowe wskazania dotyczące diety.

Zalecenia dietetyczne po operacji

Podczas pierwszych 2 tygodni po operacji, kiedy
żołądek zaczyna się goić, chory może spożywać
tylko płynne pokarmy w ilościach zaleconych
przez lekarza.
Podczas 2 fazy, która trwa kolejne 3 tygodnie,
wprowadza się produkty o konsystencji papki (nie
mogą zawierać kawałków pokarmu stałego),
np.: jogurt, piure, ryby, miękkie owoce, warzywa
i twaróg. Należy pamiętać, że system trawienny
wciąż może być wrażliwy na pikantne przyprawy
i produkty mleczne. Jeśli chcemy spożywać tego
rodzaju produkty, dodajmy je do jadłospisu stopniowo i w małych ilościach. Podczas tej fazy można jeść miękkie, stałe pokarmy, np.:
• mielone lub drobno pokrojone mięso
• konserwy
• miękkie, świeże owoce
• gotowane warzywa
Przed wprowadzeniem do jadłospisu żywności
o twardszej konsystencji chory powinien spożywać
„miękką dietę” przez 4 tygodnie. Po około 8 tygodniach od operacji odchudzającej można stopniowo powrócić do jedzenia stałej żywności. Zdarza się, że niektórzy chorzy nadal mają trudności z
jedzeniem normalnych pokarmów. Dlatego chory
powinien zacząć powoli przyzwyczajać swój żołądek do tradycyjnej diety, aby sprawdzić, jakie
pokarmy są przez niego tolerowane.

Pacjent po zabiegu

Po operacji pacjent pozostaje w szpitalu przez
trzy dni. Decyzję o opuszczeniu przez niego placówki podejmuje lekarz na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta po zabiegu. Konieczna jest
współpraca ze strony pacjenta z lekarzem prowadzącym oraz z dietetykiem i psychologiem, a także lekarzem rodzinnym w miejscu zamieszkania.
Wizyty kontrolne odbywają się: miesiąc, 3 mie-
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Opracowanie: dr n. med. Wiesław Pesta

...więcej o zdrowiu

Żagiel Med partnerem medycznym
programu Jem Drugie Śniadanie.
Ogólnopolski program „Jem drugie śniadanie”, w którym biorą udział znane polskie gwiazdy, powstał z myślą o poprawieniu nawyków żywieniowych Polaków,
a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Program
ma na celu wyrobienie nawyku jedzenia
drugiego śniadania. W tegoroczną odsłonę akcji zaangażował się również Żagiel
Med. Zostaliśmy oficjalnym partnerem
medycznym programu.

Owocna współpraca

W ramach programu dietetycy Żagiel Med przybliżają pacjentom wiedzę odnośnie prawidłowego
odżywiania i przygotowywania posiłków dla dzieci i
młodzieży. Dietetycy przypominają o tak często pomijanym posiłku, jakim jest drugie śniadanie. Edukują swoich pacjentów, jak komponować posiłki,
aby efektywnie pracować i być skoncentrowanym
podczas zajęć w szkole. Materiały przygotowane
przez naszych ekspertów są prezentowane w szkołach w całej Polsce. Do programu przyłączyła się
m.in. Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie.
Materiały edukacyjne zawierają istotne informacje o mądrym podejściu do żywienia rodziny oraz
o tym, jak ogromny wpływ na zdrowie ma odpowiednia dieta. Prawidłowo wyrobione u najmłodszych nawyki żywieniowe zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia wielu chorób w dorosłym
życiu - radzi Edyta Sołek, dietetyk Żagiel Med.

że w Polsce ponad 22% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ma nadmierną masę ciała - nasze dzieci tyją najszybciej w Europie! Jakie
są tego przyczyny? Nieprawidłowe odżywianie
i mało ruchu! Konsekwencją są coraz poważniejsze
choroby w młodym wieku. Niestety, sprzyjają temu
nałogowe oglądanie telewizji, uzależnienie od tabletów, telefonów, komputerów - powodując inwazję siedzenia w domu. Kiedyś każde wolne popołudnie dzieci spędzały na trzepaku lub grając w piłkę.
Dodatkowym problemem jest rosnąca przypadkowość kupowanej żywności i uleganie chwytom
reklamowym. Jesteśmy zewsząd otoczeni ogromną ilością nowych informacji i w efekcie gubimy
się w gąszczu produktów, przez co nie wiemy, jak
żywić siebie i swoje pociechy.

Jedzmy drugie śniadanie!

19 stycznia 2016 r. odbyła się konferencja prasowa
z udziałem tegorocznych ambasadorów programu „Jem drugie śniadanie”, m.in. z Katarzyną Glinką, Dorotą Chotecką, Anną Wyszkoni i Andrzejem
Krzywym, którzy biorąc udział w programie będą
namawiali do spożywania regularnych posiłków
rodziców oraz dzieci. Żagiel Med i jego przedstawiciele byli również obecni na konferencji.

Brak czasu czy lenistwo?

Często z powodu braku pomysłów rezygnujemy z przygotowania posiłku i kupujemy gotowe produkty lub dania wątpliwej jakości.
Na drugie śniadanie można przygotować różnego
rodzaju kanapki z pieczywa pełnoziarnistego, z pieczonym mięsem, rybą, domowymi pastami, warzywami. Idealnie sprawdzą się też sałatki warzywne
z dodatkiem orzechów, migdałów, słonecznika,
serów czy strączków.
Świetną zabawą może się okazać przygotowanie
muffin – ze słonymi lub słodkimi dodatkami, naleśników z owocowymi twarożkami lub warzywami
i kurczakiem. Przy komponowaniu drugiego śniadania nie może zabraknąć kolorowych owoców
i warzyw oraz pełnowartościowych zbóż i białka.

Prawdziwe zagrożenie

Otyłość wśród dzieci zaczyna stanowić coraz poważniejszy problem. Ostatnie badania wykazały,
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Jak przyznała prezes Żagiel Med, Dorota Karczewska, drugie śniadanie ma ogromne znaczenie szczególnie dla dzieci spędzających większą
część dnia w szkole. - W ubiegłym roku bacznie
przyglądaliśmy się działaniom podejmowanym
w ramach programu „Jem drugie śniadanie”. Do
gustu bardzo przypadła nam szerzona przez organizatorów i ambasadorów idea jedzenia drugiego
śniadania. W końcu regularne jego spożywanie
nie tylko wpływa na nasze dobre samopoczucie,
lecz również może w znacznym stopniu zapobiegać otyłości i wszelkim chorobom metabolicznym,
układu krwionośnego oraz zaburzeniom gospodar...więcej o zdrowiu

ki hormonalnej. Dla nas jest to szczególnie istotne
ze względu na profilaktyczny charakter programu.
Jest nam niezmiernie miło, że w tym roku będziemy mogli przyłączyć się do programu i wspólnie
przekonywać do zdrowego stylu życia - mówiła
prezes Żagiel Med.

Gwiazdy wspierają kampanię

Katarzyna Glinka, jedna z nowych ambasadorek
programu, bez wahania zaangażowała się w jego
realizację. Jak przyznała, jako aktywna zawodowo mama przestrzega zasad, które pomagają jej
organizować dzień. Jedną z nich jest m.in. regularność spożywania posiłków. Zdrowe odżywianie, a
przede wszystkim umiar i równowaga, są dla mnie
najważniejsze. Chociaż mam dużo obowiązków
zawodowych, to przede wszystkim jestem mamą.
Wspólne posiłki to bardzo ważne momenty w ciągu dnia, zwłaszcza od kiedy mój synek poszedł do
przedszkola - przekonuje aktorka.
Namawiając do regularnych posiłków, organizatorzy programu „Jem drugie śniadanie” pamiętają również o tych, których na posiłki nie stać. Dzięki
wspólnej inicjatywie wraz z programem dożywiania
„Pajacyk” w ubiegłym roku wydano 15 600 ciepłych posiłków w szkołach na terenie całej Polski.
Pomaganie dzieciom z najuboższych rodzin, które nie mogą liczyć na domowe drugie śniadanie,

edycji chcemy dotrzeć z naszym przekazem do
rodziców, bo to oni odpowiedzialni są za to, co
jedzą ich dzieci. Sama angażuję się w projekty
organizowane w szkole mojej córki i wiem, że dzieciaki chętnie chłoną wiedzę dotyczącą zdrowego
odżywiania - przyznała.
Program informacyjno-edukacyjny „Jem drugie
śniadanie” ruszył na początku 2015 roku. Do tej
pory, oprócz wyżej wymienionych ambasadorów,
program wspierali Marek Kaliszuk, Dominika Gwit
i Jacek Kawalec. W drugi poniedziałek września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Drugiego Śniadania. Wpisujemy ten dzień na stałe do kalendarza!
Program „Jem drugie śniadanie” okazał się wielkim sukcesem. Mówiły o nim zarówno media
ogólnopolskie, jak i lokalne. Do obchodów Ogólnopolskiego Dnia Drugiego Śniadania licznie przyłączały się szkoły z miast całej Polski. W odpowiedzi
na otrzymane sygnały od rodziców i nauczycieli,
organizatorzy postanowili kontynuować tę ważną
misję.

W 2016 roku organizatorzy programu kierują działania głównie do rodziców i nauczycieli. Jak sami
twierdzą, dom i szkoła są miejscami, w których
wpajane powinny być korzyści wynikające z jedzenia drugiego śniadania. - Dzięki programowi
dzieci w całej Polsce będą mogły uczestniczyć w
specjalnym programie przygotowanym przez naszych ekspertów - zapewniają organizatorzy.

Jak odżywiać się cały rok?

Natura podpowiada nam, co i w jakich porach
roku jest najbardziej wartościowe.
jest naszym obowiązkiem. Realna pomoc, jaką
niesie program, a także jej idea, były powodem,
dla którego zdecydowałem się wesprzeć program
„Jem drugie śniadanie” w kolejnej edycji – powiedział Andrzej Krzywy podczas konferencji inaugurującej tegoroczną odsłonę programu.
Program „Jem drugie śniadanie” promuje również ideę
noszenia ze sobą pojemników z drugim śniadaniem.
- Przykład idzie z góry - mówiła podczas konferencji Dorota Chotecka. Dlatego w tegorocznej

KAŻDA PORA ROKU MA SWÓJ UROK,
CZAR I SMAK.
WIOSNA - rodzi się do życia kusząc nas pachnącymi nowalijkami - rzodkiewką, szczypiorkiem, botwiną, szparagami.
LATO - szalone kolory owoców i warzyw, na które
czekamy cały rok - aromatyczne truskawki, maliny, czereśnie, brzoskwinie, bób, młode ziemniaki.
JESIEŃ - soczyste jabłka, gruszki, śliwki.
ZIMA - przepyszne kiszonki, nadziane witaminami
cytrusy - pomarańcze, mandarynki, grejpfruty.

Opracowanie: JK
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Chirurgia plastyczna pomoc w leczeniu ciała i duszy.

Każdy człowiek posiada indywidualne
piękno, które odzwierciedla jego charakter, lecz niekiedy wymaga ono ingerencji chirurgicznej. Decyzja o operacji
zostaje podjęta wspólnie z pacjentem.
W czasie konsultacji pacjent otrzymuje
szczegółową informację na temat procesu przygotowania do zabiegu, jego
przebiegu oraz spodziewanego efektu.

Najczęściej wykonywane zabiegi
w Żagiel Med:
Plastyka twarzy

Plastyka powiek dolnych. Celem operacji jest przywrócenie napięcia i prawidłowej pozycji powiek
dolnych, a także usunięcie tzw. worków pod oczami. Zabieg polega na wykonaniu nacięcia poniżej
linii rzęs i usunięciu nadmiaru tkanki. Nacięcia wykonane podczas zabiegu są mało widoczne, ponieważ chowa się je w naturalnych fałdach skóry.

Plastyka powiek górnych. Celem operacji jest usunięcie nadmiaru skóry oraz uzyskanie ładnego, młodego wyglądu oka. Zabieg polega na wycięciu
fragmentu powieki w miejscu jej zgięcia i usunięciu
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nadmiaru skóry, a następnie zamknięciu ran za pomocą delikatnych szwów. Czas trwania zabiegu wynosi ok. 30 - 60 minut, a pacjenci opuszczają szpital
kilka godzin po zakończeniu zabiegu.
Plastyka płatów usznych. Celem operacji jest korekcja powiększonych, wiotkich bądź nieestetycznych płatków usznych z ich jednoczesną redukcją
i poprawą kształtu. Podczas zabiegu stosowane jest
znieczulenie miejscowe.
Plastyka odstających małżowin usznych. Celem
operacji jest zniwelowanie mocno odstających
uszu. Operacja polega na nacięciu skóry na tylnej
części małżowiny usznej i odsłonięciu chrząstki. Następnie wykonuje się modelowanie chrząstki małżowiny i zakłada się szwy stabilizujące jej kształt.

Plastyka i rekonstrukcja piersi

Zmniejszenie otoczek sutkowych. Celem operacji jest dostosowanie rozmiaru otoczek do rozmiaru
piersi. Powiększenie otoczek może być wrodzone lub
być następstwem laktacji i karmienia piersią. Problem dotyczy głównie kobiet obdarzonych obfitym
biustem. Podczas operacji następuje usunięcie części skóry otaczającej brodawkę, a powstała rana
zostaje zszyta przy użyciu wchłanianych szwów.
Podniesienie opadających piersi. Celem operacji
jest ukształtowanie i uniesienie zbyt wiotkich i opadniętych piersi. Operacja polega na nacięciu chirurgicznym wzdłuż naturalnego zarysu piersi w celu
właściwego umiejscowienia brodawki piersi i jej
otoczki. Podczas operacji usuwa się również części
skóry wokół otoczki, a następnie modeluje gruczoł.
Podniesienie piersi można połączyć z zabiegiem ich
powiększenia. Rodzaj i oczekiwany efekt jest ustalany podczas konsultacji z chirurgiem plastykiem.
Powiększenie piersi implantem. Celem operacji
jest wypełnienie i nadanie odpowiedniego kształtu
opadniętym bądź niewielkich rozmiarów piersiom.
Zabieg powiększenia piersi polega na umiejsco...więcej o zdrowiu

wieniu odpowiednio dopasowanych do sylwetki
Skórne zabiegi chirurgiczne
implantów (anatomicznych bądź okrągłych) pod
Średnie, duże zmiany skórne i podskórne. Celem
gruczołem lub mięśniem. Dobór wielkości, kształtu
operacji jest usunięcie nieestetycznych blizn, naroi miejsca wszczepienia implantu jest decyzją podśli i znamion skórnych. Zmiany skórne wycina się w
jętą wspólnie z pacjentem podczas konsultacji. Do
znieczuleniu miejscowym. Następnie na ranę zakłaprzeprowadzenia zabiegu potrzebne są również
da się specjalne plastry lub szwy chirurgiczne oraz
niezbędne badania diagnostyczne.
opatrunek uciskowy.
Redukcja piersi. Celem operacji jest zmniejszenie
zbyt dużego, ciążącego biustu, który może być
Plastyka kończyn górnych i dolnych
przyczyną wad postawy, przeszkadzać w uprawiaPlastyka obwisłych powłok ramion. Celem operacji
niu sportu i w codziennym funkcjonowaniu. Zabieg
jest przywrócenie pierwotnego kształtu ramion, które
polega na wycięciu części skóry oraz gruczołu, a
w wyniku upływu lat lub spadku wagi ciała utraciły
pozostała część zostaje wymodelowana.
elastyczność. Operację wykonuje się ze wskazań leczRekonstrukcja piersi implantem expander. Celem
niczych i estetycznych. Celem zabiegu jest usunięcie
operacji jest odbudowanie naturalnego kształtu
fałdu skórno-tłuszczowego w przyśrodkowej części rautraconej piersi w wyniku choroby lub wypadku.
mion. Pacjent jest znieczulony ogólnie.
Jedną z metod rekonstrukcji piersi po mastektoPlastyka obwisłych powłok ud. Celem zamii jest wszczepienie specjalnego implantu
biegu jest usunięcie fałdu skórno-tłusz(endoprotezy). Podczas zabiegu nastęczowego w przyśrodkowej części ud.
puje umieszczenie pod mięśniem pierOpinie
naszych
Plastykę ud wykonuje się poprzez
siowym większym tzw. expandera,
mobilizację i zbliżenie powstałych
czyli rozprężacza tkankowego. Urząpacjentów są dla nas
brzegów rany. Pacjent jest zniedzenie to służy do stopniowego roznajlepszą
rekomendacją.
czulony ogólnie.
ciągnięcia skóry w celu wszczepieOperacja
to
często
sposób
nia implantu pod fałdę skóry.
Plastyka obwisłych pośladków.
Celem zabiegu jest przywrócenie
na pozbycie się kompleksów,
estetycznego
kształtu pośladków
zyskanie
pewności
siebie
Plastyka brzucha
poprzez wycięcie nadmiaru skói bycie szczęśliwym.
Plastyka powłok brzusznych. Celem
ry bądź wypełnienie pośladków za
operacji jest pozbycie się fałdu skórnopomocą własnej tkanki tłuszczowej,
-tłuszczowego w środkowej i dolnej czępobranej w procesie liposukcji. Cięcie
ści brzucha oraz wyrównanie jego kształtu.
można wykonać w kilku miejscach, najczęśZabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym.
ciej w fałdzie pośladkowym.
Opracowanie: JK

Cieszymy się, że możemy być partnerem medycznym
MKS Selgros Lublin - mistrza Polski kobiet w piłce ręcznej.
Jesteśmy dumni, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Drużyna odwiedziła naszych
małych pacjentów podczas
Światowego Dnia Chorego.

Dziękujemy!
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ZCN – Zespół cieśni nadgarstka.
Niepozorne objawy – dokuczliwy problem.
Częste drętwienie palców i nadgarstka przeradza się w uporczywy ból, który
nie daje spać, a praca przy komputerze
staje się udręką? To może być sygnał,
że cierpisz na zespół cieśni nadgarstka,
tzw. chorobę zawodową pracowników
biurowych.

Skąd pojawia się problem?

Nadmierna eksploatacja ręki nie sprzyja jej sprawności. Pojawiają się liczne urazy, które powodują
stan zapalny i obrzęk, a te z kolei prowadzą do
pomniejszania się powierzchni w kanale cieśni
nadgarstka, przez co coraz mocniej uciskany jest
nerw. Silny ból może promieniować do łokcia,
a nawet ramienia.
Choroba ta ma dwie cechy - jest przewlekła i postępująca. Jej objawy nasilają się z czasem, a zmiany
w samym nerwie - początkowo przejściowe - stają się nieodwracalne. Nerw, jako najdelikatniejsza
struktura tkankowa w organizmie ludzkim, ma bardzo niewielką tolerancję na niedotlenienie, które
spowodowane jest uciskiem oraz słabą zdolnością
do regeneracji, która dodatkowo jeszcze zmniejsza się wraz z wiekiem pacjenta. Dlatego w wypadku ucisku nerwu należy zastosować leczenie
operacyjne - czyli odbarczenie uciśniętego nerwu
- jako leczenie z wyboru, a nie ostateczność. Zbyt
późno przeprowadzony zabieg operacyjny może
nie dać zadowalających efektów z powodu zbyt
zaawansowanych zmian zanikowych w samym
nerwie. Dlatego rekomenduje się szybkie leczenie
operacyjne w celu uratowania nerwu przed nieodwracalnym zniszczeniem włókien nerwowych
- mówi dr n. med. Alina Blacha, specjalista ortopedii i traumatologii Żagiel Med.

Zespół cieśni nadgarstka może występować również podczas chorób reumatoidalnych, zapalenia
stawów, cukrzycy, niewydolności nerek, a także u
alkoholików, osób poruszających się o kulach, a
nawet kolarzy i zawodowych kierowców. Coraz
częściej chorują studenci i matki, które wiele razy
dziennie podnoszą swoje dziecko. Jednak największą grupę ryzyka stanowią osoby pracujące codziennie przy komputerze.

Kiedy udać się do specjalisty?

Choroba zazwyczaj pojawia się nagle, dlatego tak trudno nam zrozumieć, że przyczyniły się
do tego lata pracy. W początkowej fazie zespół
cieśni nadgarstka objawia się dość subtelnie: drętwieją palce, pojawia się także ból łokcia i stawu
ramiennego. Dopiero potem ból wysyła niepokojący sygnał, nie dając nam w nocy spać. Wiele
osób w takiej sytuacji bagatelizuje sprawę, zażywając środki przeciwbólowe i wmawiając sobie, że jest to przyczyna złej pozycji podczas snu.
Gdy ból jest już nieodłącznym elementem naszej
codzienności, coraz trudniej jest zacisnąć dłoń w
pięść, unieść kubek czy inny przedmiot, a ręka
drętwieje nawet wtedy, gdy nie pracujemy przy
komputerze. Stopniowo może pogarszać się również czucie w opuszkach palców. Dlatego ważne
jest, aby zgłosić się do specjalisty po pojawieniu
się pierwszych objawów. Zaniedbanie objawów
może grozić operacją lub długotrwałą rehabilitacją.

Zdradliwy tryb pracy

Spójrzmy prawdzie w oczy – ręka przez kilka lub kilkanaście godzin jest w nienaturalnej pozycji i służy
do powtarzalności tych samych ruchów. Praca siedząca, wbrew pozorom mniej męcząca, powoduje
z czasem wiele dolegliwości. Cierpią na tym: kręgosłup, nogi, oczy, a także palce i nadgarstki. Nie tylko
tryb pracy jest tu powodem do niepokoju, ale i styl
życia współczesnego człowieka. Długotrwała praca
przy komputerze, a co najgorsze brak ruchu, to przyczyny wielu chorób. Mnóstwo osób w ramach odpoczynku zasiada przed telewizorem lub komputerem.
Do tego dochodzi złe odżywianie, otyłość i niedotlenienie.
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Skuteczna diagnoza

Z takim problemem warto udać się do specjalisty, który oceni stopień zaawansowania choroby. Specjaliści Żagiel Med stosują w pierwszej
kolejności sprawdzone testy i badania, np. test
Tinela, polegający na delikatnym ostukiwaniu
nadgarstka. Jeśli pacjent ma ZCN, to delikatny
ucisk na nerw sprawi, że palce zdrętwieją. Drugim sposobem jest test Phalena, który polega na
złączeniu dłoni grzbietami i skierowaniu palców
ku klatce piersiowej. Ból spowodowany uciskiem
na nerw w tak nietypowym wygięciu pokazuje, że
prawdopodobnie cierpimy na ZCN. Jeśli powyższe sposoby nie dają stuprocentowej pewności,
lekarz może zlecić usg lub elektromiografię, czyli
badanie szybkości przewodzenia nerwu pośrodkowego.

Ulgę w bólu mogą przynieść chłodne okłady,
które w przeciwieństwie do ciepłych obkurczają ścięgna. Na mrowienie pomaga regularnie
powtarzane zaciskanie dłoni w pięść. Pamiętaj! Nie jest wskazane samodzielne usztywnienie ręki za pomocą bandaża elastycznego.
Może to prowadzić do zaburzeń krążenia krwi
w nadgarstku.

Niezbędna operacja

Jeżeli lekarz podczas wizyty potwierdzi zespół
cieśni nadgarstka, może początkowo zalecić fizykoterapię oraz noszenie opaski elastycznej.
Dolegliwości bólowe łagodzą również: ultradźwięki, laser, krioterapia czy jonoforeza. Lekarz może
również zalecić zastrzyki z kortyzonu. W większości przypadków i one nie poprawiają sytuacji na
stałe, więc wcześniej czy później trzeba podjąć
decyzję o operacji.
Pomocny odpoczynek
Zabieg operacyjny można przeproCzasem całkowity bezruch i odpowadzić w ramach tzw. chirurgii
czynek to pomocne metody
jednego dnia. Pacjent po przyniwelowania bólu. Jeżeli naNIEPOKOJĄCE
gotowaniu w ambulatorium
tomiast stan jest naprawOBJAWY
zgłasza się do szpitala w
dę poważny, zaleca się
Ból i drętwienie palców pojawiające się w nocy
dniu zabiegu. Po kwalinieużywanie chorej ręki
oraz w dzień, np. podczas prowadzenia samochodu
fikacji przez anestezjoprzez co najmniej kilKłucie i obrzęk nadgarstka
loga wykonywany jest
kanaście
tygodni.
Częste mrowienie
zabieg
operacyjny,
Niestety,
niewiele
Ból promieniujący do przedramienia
a
następnie
po 2-3
osób stać na to,
Pogorszenie się sprawności manualnej ręki
godzinach
pacjent
Osłabienie chwytu
aby zrobić sobie jamoże
wrócić
do
Brak precyzji ruchów podczas najprostszych czynności
kąkolwiek przerwę
domu.
Natychmiast
w
życiu
zawopo zabiegu operacyjPRZYCZYNY
dowym czy prynym
wdraża się poWcześniejsze zwichnięcia
watnym. W takim
stępowanie
usprawŹle wygojone złamania
wypadku
musimy
niające,
które
pacjent
Drobne
urazy
bowiem
zdecydoPrzeciążenie
ręki
wykonuje
samodzielwać się na pomoc
Powtarzające się czynności – stałe używanie rąk
nie. Dobrze wykonany
kogoś bliskiego w proZmiany zwyrodnieniowe
zabieg
operacyjny znowadzeniu samochodu,
Zaburzenia hormonalne
si
wszystkie
objawy ucisku
gotowaniu czy nawet podReumatoidalne zapalenie stawów
nerwu
i
uwalnia
pacjenta od
noszeniu przedmiotów.
Cukrzyca
dokuczliwych dolegliwości – potwierdza dr Alina Blacha.

Opracowanie: we współpracy z dr. n. med. Aliną Blachą

redakcja@zagielmed.pl
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Specjaliści Żagiel Med
zauważeni przez ogólnopolskie media.
Badania zainicjowane przez American
Academy of Pediatrics wykazały, że media przy aktywnym udziale lekarzy jako
ekspertów pełnią ważną rolę w edukacji
społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia. Udział lekarzy specjalistów Żagiel Med
w popularnych programach telewizyjnych, w tworzeniu artykułów prasowych,
w wywiadach oraz udzielanie wypowiedzi
na blogach i w serwisach interentowych
to dla nas wyróżnienie.

Lek. med. Tomasz Broda
w Dzień Dobry TVN

W popularnym programie telewizji śniadaniowej
specjalista otolaryngologii dziecięcej i audiologii
Żagiel Med odpowiadał na pytania prowadzących dotyczące najnowszych metod w leczeniu
trzeciego migdałka u dzieci. Jak podkreślono,
występowanie trzeciego migdałka jest zjawiskiem
naturalnym. Wszystkie migdały mają za zadanie
chronić młody organizm przed infekcjami, w tym
także migdał gardłowy, lecz gdy następuje jego
przerost, zaczyna blokować prawidłową drogę
oddechową przez nos. Lekarz wskazuje również na
potrzebę zwrócenia uwagi na bezdech, przewlekłe zapalenie uszu, zatok czy gardła, jako alarmujących sygnałów przerostu trzeciego migdałka. Niepokoić powinny również częste anginy i zaburzenia
mowy, tzw. mowa nosowa. W takich sytuacjach
lekarz zleca endoskopowe badanie jamy nosowo-gardłowej, które jest uzupełnieniem kwalifikacji do
zabiegu usunięcia migdałka. Badanie to wykonuje
się fiberoskopem. Przed podjęciem decyzji odnośnie zabiegu operacyjnego zawsze powinno się właściwie wykonać i ocenić badanie, by uniknąć niepotrzebnego stresu – mówił lek. med. Tomasz Broda.
Publikacje na temat wycinania trzeciego migdałka z udziałem naszego eksperta ukazały się także
na popularnych blogach i w serwisach interne-

źródło: ddtvn

12

towych, tj.: dziennik.pl, kobietapisze.pl, kobietamag.pl, babciapolka.pl, bezpiecznedziecko.eu,
kochanamama.pl, mamymamom.pl, nooblandia.
com, urodaizdrowie.pl, milionkobiet.pl, senior.pl
oraz w magazynie Show i w lokalnym Dzienniku
Wschodnim.

Dr n. med. Alina Blacha
dla magazynu Show

Na łamach magazynu Show nasz specjalista ortopedii i traumatologii udzielał porad dotyczących
leczenia haluksów. Jak zauważono, schorzenie to
dotyczy wielu kobiet, które wstydzą się swoich stóp
i ukrywają je przed światem, robiąc sobie jeszcze
większą krzywdę. Jedną z przyczyn powstawania
haluksów jest nieustanne chodzenie w nieodpowiednim obuwiu, które sprawia, że stopa znajduje
się w nienaturalnej pozycji – mówi dr n. med. Alina
Blacha i przestrzega przed ciasnym i źle dobranym
obuwiem. Nasz ekspert twierdzi również, że występowanie tego schorzenia jest uwarunkowane
genetycznie. – Dodatkowo, w przypadku kobiet
dochodzą czynniki hormonalne – zmniejszenie napięcia tkanek w okresie menopauzalnym. Podstawą jest profilaktyka, natomiast gdy problem jest już
bardziej złożony, konieczna jest konsultacja specjalisty i podjęcie właściwego leczenia – dodaje
dr Alina Blacha. Radami naszego eksperta zainteresowali się również: Dziennik Wschodni, urodaizdrowie.pl, milionkobiet.pl, dziennik.pl czy senior.pl.

źródło: Magazyn Show
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Prof. dr hab. n. med. Kamal
Morshed dla Magazynu Show

Specjalista otolaryngologii Żagiel Med, radził czytelnikom dwutygodnika Show, by nie lekceważyli
chrapania, które może być groźne dla zdrowia oraz
nawiązywał do przyczyn jego powstawania, którymi są m.in. wady anatomiczne. Profesor zaznaczył
również, że znacząco częściej chrapią ludzie otyli.
Dzieje się tak z powodu tłuszczu odkładającego
się wokół podniebienia i bocznych ścian gardła.
To zwiększa jego ciężar i w konsekwencji rozluźnione podczas snu mięśnie opadają znacznie niżej
niż normalnie. Drogi oddechowe są zatem jeszcze
węższe, przez co utrudniony jest dopływ powietrza.
Częściej chrapać będą też osoby chorujące na
nadciśnienie tętnicze. Profesor na łamach magazynu Show podkreślał również, jak ważna w diagnostyce chrapania i bezdechu jest pomoc bliskiej
osoby. – Obserwując partnera czy partnerkę, jesteśmy w stanie zauważyć niepokojące objawy podczas snu. Osoba chrapiąca nie zdaje sobie sprawy
z tego, że jej oddech ulega spłyceniu i jak często
występują u niej okresy zupełnego jego zatrzymania – dodaje prof. dr hab. n. med. Kamal Morshed.
Aby dowiedzieć się, jak pozbyć się tej dolegliwości,
zachęcamy do przeczytania materiałów znajdujących się na stronie zagielmed.pl

dotąd popularne ze względu na użycie wielu implantów i konieczność długiego unieruchomienia
gipsowego. Zastosowanie implantu Calcaneo to
minimalny dostęp operacyjny, brak konieczności
wykonywania ponownego zabiegu celem usunięcia implantu oraz brak zastosowania promieniowania radiologicznego podczas jego aplikacji.
Cały wywiad możecie Państwo znaleźć na stronie
wp.pl oraz zagielmed.pl w sekcji aktualności oraz
na naszym profilu facebookowym.

źródło: wp.pl

Dr n. med. Wiesław Pesta
w Dzień Dobry TVN

Dr n. med. Wiesław Pesta wystąpił w programie
śniadaniowym telewizji TVN. Gościem programu
była również Pani Henryka Krzywonos, u której dr
Wiesław Pesta, specjalista chirurgii ogólnej, przeprowadził rękawową resekcję żołądka. Prowadzący program i zaproszeni goście rozmawiali o
skuteczności tego zabiegu, jego zaletach i efektach. Jedną z ważniejszych zalet operacyjnego
leczenia otyłości, obok znacznej utraty wagi, wymieniano zniwelowanie ryzyka wystąpienia niepożądanych chorób, tj.: nadciśnienia, cukrzycy, niewydolności sercowo-naczyniowej, oddechowej,
zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, stawów biodrowych oraz kolanowych.

źródło: Magazyn Show

Dr n. med. Tomasz Raganowicz
dla Wirtualnej Polski

Dr n. med. Tomasz Raganowicz w rozmowie z Kariną Kunkiewicz przedstawił skuteczny sposób leczenia płaskostopia z zastosowaniem łatwej metody korekcji deformacji stóp biodegradowalnym
implantem Calcaneo Stop. Można go stosować
zarówno u dzieci, od 7. do 8. roku życia, jak i u dorosłych. Doktor Raganowicz przypomina, że leczenie operacyjne stóp płasko-koślawych nie było
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źródło: ddtvn

Publikacje, wypowiedzi i wywiady z udziałem naszych specjalistów ukazały się również w takich
portalach, jak: mamadu.pl, milionkobiet.pl, dobramama.pl, styl.pl, portalmedialny.pl, edziecko.
pl. oraz w ogólnopolskim dzienniku Fakt, tygodnikach Przyjaciółka oraz Pani domu.

Opracowanie: JK

...więcej o zdrowiu

Atlas system.

Leczenie w chorobie zwyrodnieniowej
stawów kolanowych.
Zwyrodnienie stawów kojarzy się nam ze
schorzeniem, które dotyczy osób starszych. Lekarze ortopedzi informują, iż do
ich gabinetów zgłasza się coraz więcej
młodych osób skarżących się na ból kolan. Choroba rozwija się w wyniku zaburzenia ilości chrząstki w stawie, przez co
ruch stawu jest utrudniony i powoduje ból.
Niepokojące dla pacjenta mogą być
różnego rodzaju „trzaski” w stawach,
ból przy obciążeniu lub podczas ruchu.

Atlas System może być odpowiedni dla pacjentów, którzy:
•

•
•

cierpią z powodu bólu po przyśrodkowej (wewnętrznej) stronie kolana, zwłaszcza przy podejmowaniu aktywności fizycznej,
chcieliby powrócić do większej aktywności,
cierpią na chorobę zwyrodnieniową kolana.

Rehabilitacja i zalecenia
pooperacyjne

Po operacji pacjent powinien wziąć udział w programie rehabilitacji, aby przywrócić wytrzymałość
i pełny zakres ruchów kolana. Przestrzeganie zaleceń w pierwszych dwóch tygodniach po operacji
jest szczególnie ważne.

Nowoczesne rozwiązanie medyczne

Atlas System działa jak amortyzator i może przynieść ulgę w bólu. Urządzenie zmniejsza obciążenie kolana i absorbuje wstrząsy przenoszone na
chrząstkę i kości, które powodują ból stawu kolanowego. Od 2008 roku jest on zatwierdzony jako
sposób zapewniający ulgę w bólu u pacjentów
i został specjalnie skonstruowany tak, aby osoby
cierpiące na zwyrodnienie stawów kolanowych zachowały dużą aktywność i produktywność. System
Atlas wykonany jest z nowoczesnych biomateriałów
i przeszedł próby trwałości.
Zabieg wszczepienia implantu jest operacją chirurgiczną. Aby prawidłowo umiejscowić implant,
chirurg przecina skórę i tkanki miękkie pacjenta. Zabieg wykonywany jest techniką małoinwazyjną, pozwalającą na bardzo szybki powrót do codziennej
aktywności, zwykle już po 2 - 3 tyg. Zabieg wszczepienia amortyzatora jest całkowicie odwracalny,
a w razie konieczności pozwala w przyszłości na
zastosowanie innych zabiegów ortopedycznych.
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Przez pierwsze dwa tygodnie po operacji
zaleca się:
•
•
•
•
•

•

Unoszenie nogi (powyżej serca) w ciągu dnia,
aby zmniejszyć obrzęk kolana.
Stosowanie okładów z lodu zgodnie z zaleceniami lekarza.
Ochronę rany: nie należy dotykać ani pocierać nacięcia lub szwu.
Przyjmowanie leków przeciwbólowych zgodnie z zaleceniem.
Omówienie z chirurgiem i rehabilitantem techniki wzmocnienia mięśnia czworogłowego
(np. poprzez podnoszenie wyprostowanej nogi)
oraz ćwiczeń zwiększających zakres ruchu.
Kontynuowanie
programu
wzmacniania
innych grup mięśniowych.
Opracowanie: JK

...więcej o zdrowiu

Nasz zespół lekarzy specjalistów
Alergologia

Leczenie bólu

» lek. med. Jolanta Dobkowska

» dr n. med. Krzysztof Brzeziński
» lek. med. Rafał Młynarski

Chirurgia klatki piersiowej
» lek. med. Tomasz Koncewicz

Chirurgia naczyniowa

Medycyna pracy

»
»
»
»
»
»
»
»

» dr n. med. Jolanta Milewska
» lek. med. Zofia Domagała

dr n. med. Marek Iłżecki
lek. med. Wacław Karakuła
dr n. med. Jan Jakub Kęsik
dr n. med. Stanisław Przywara
lek. med. Adam Skwarzyński
dr hab. n. med. Piotr Terlecki
dr n. med. Andrzej Wojtak
prof. dr n. med. Tomasz Zubilewicz

Chirurgia ogólna
»
»
»
»
»
»
»
»

dr n. med. Andrzej Chrościcki
dr n. med. Jacek Jesipowicz
dr n. med. Przemysław Mądro
dr n. med. Ryszard Mądry
dr n. med. Wiesław Pesta
lek. med. Janusz Rybak
dr n. med. Michał Solecki
dr n. med. Roman Styliński

Chirurgia onkologiczna

Medycyna rodzinna
»
»
»
»
»
»
»
»

lek. med. Anna Chmurzyńska
dr n. med. Grażyna Górnicka
lek. med. Urszula Jaworska
lek. med. Daria Majowicz
lek. med. Urszula Marciniak
dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak
lek. med. Barbara Rusinek
dr n. med. Halina Szymczyk

prof. dr hab. n. med. Kamal Morshed
dr hab. n. med. Marcin Szymański
lek. med. Agnieszka Tarasiuk-Staniak
dr hab. n. med. Piotr Trojanowski

Otolaryngologia dziecięca
» lek. med. Tomasz Broda
» dr n. med. Emilia Kątska
» dr n. med. Wanda Kusa

Pediatria
» lek. med. Urszula Jaworska

Proktologia
» dr n. med. Jacek Jesipowicz
» dr n. med. Przemysław Mądro

Psychiatria
» dr n. med. Henryk Welcz

Neurochirurgia
» dr n. med. Filip Stoma

» dr n. med. Ryszard Wierzbicki

Psychologia
» mgr Małgorzata Kwaśniewska-Kot
» mgr Wioletta Warda

Chirurgia plastyczna

Neurologia

Pulmonologia

» dr n. med. Ryszard Mądry

»
»
»
»

» lek. med. Anna Dudzińska

Chirurgia szczękowa
» lek. med. Paweł Aleksandrowicz
» dr n. med. Marcin Baran
» prof. dr hab. n. med. Tomasz Tomaszewski

Dermatologia
» lek. med. Katarzyna Chyl-Surdacka

Diabetologia
» lek. med. Marek Turkiewicz

Dietetyka

dr n. med. Anna Brzozowska-Jaśkiewicz
lek. med. Anna Czajka-Bełz
lek. med. Barbara Mołodecka-Seweryńska
lek. med. Jolanta Sempka-Komorzycka

Okulistyka
»
»
»
»
»
»

lek. med. Jolanta Łoś-Dudziak
lek. med. Magdalena Michałojć-Derkacz
lek. med. Joanna Mika
dr n. med. Jana Szenk
lek. med. Jolanta Wójcikowska-Karska
lek. med. Joanna Ślusarska-Skowrońska

» mgr Edyta Sołek
» mgr Barbara Szyszkowska

Endokrynologia

Ortopedia

» lek. med. Jolanta Szymanek

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Ginekologia
»
»
»
»
»
»
»
»

dr n. med. Alicja Ćwiklińska
dr n. med. Wojciech Gąsior
dr hab. n. med. Marek Gogacz
dr n. med. Tomasz Radomański
prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
dr n. med. Rafał Tarkowski
dr n. med. Joanna Tkaczuk-Włach
dr n. med. Wacława Zaleska

Hematologia
» dr n. med. Małgorzata Wach
» dr n. med. Ewa Wąsik-Szczepanek

Kardiologia
»
»
»
»
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Otolaryngologia
»
»
»
»

lek. med. Robert Główka
lek. med. Beata Kukiełka-Złomaniec
dr n. med. Ryszard Trojnar
lek. med. Marek Turkiewicz

lek. med. Adnan Bacher
dr n. med. Artur Bełżek
dr n. med. Alina Blacha
dr hab. n. med. Jan Blacha
dr n. med. Zbigniew Chmiel
lek. med. Adam Członka
lek. med. Roman Gawęda
dr n. med. Jaromir Jarecki
dr n. med. Andrzej Jurkiewicz
dr n. med. Tomasz Kleczkowski
dr n. med. Tomasz Konaszczuk
dr n. med. Paweł Kuczyński
dr n. med. Paweł Polak
lek. med. Bartosz Prażmo
dr n. med. Tomasz Raganowicz
lek. med. Wojciech Sadowski
lek. med. Monika Sarna
dr n. med. Jacek Walawski
dr n. med. Robert Węgłowski
dr n. med. Tomasz Wnuk
lek. med. Sławomir Zaborek

Radiologia
» lek. med. Agnieszka Brodzik
» lek. med. Agata Boćkowska-Lipnicka
» lek. med. Paweł Nogaś

Rehabilitacja
»
»
»
»
»
»
»

lek. med. Tomasz Chrościcki
mgr Beata Gwizdek
mgr Bartosz Haluch
mgr Jarosław Muzykowski
mgr Tomasz Pietras
mgr Magdalena Różalska
tech. Zbigniew Wawrzyczek

Stomatologia
»
»
»
»
»

dr n. med. Marta Kusa-Podkańska
lek. med. Magdalena Panasiuk-Duradoni
lek. med. Grzegorz Rybicki
lek. med. Maciej Walkowski
dr n. med. Jolanta Zamościńska

Transfuzjologia kliniczna
i medycyna estetyczna
» dr n. med. Katarzyna Błaszkiewicz

Urologia
»
»
»
»
»

lek. med. Marcin Gnyp
lek. med. Michał Jaśkiewicz
lek. med. Jacek Kiś
dr n. med. Robert Klijer
dr n. med. Paweł Malik

Urologia dziecięca
» lek. med. Jerzy Czyż

...więcej o zdrowiu

Dobra opieka medyczna dla Ciebie i Twoich bliskich
Szpital Tetmajera 21

Przychodnia Tetmajera 21

Zabiegi operacyjne jednodniowe oraz
planowe:
● chirurgia ogólna
● chirurgia bariatryczna
● chirurgia naczyniowa
● otolaryngologia
● ortopedia
● laryngologia
● ginekologia
● urologia

●
●
●

Konsultacje specjalistyczne:
» cyfrowy rentgen
» USG i USG Doppler
Badania laboratoryjne
Rehabilitacja

●
●
●

hematologia
neurologia
stomatologia ogólna i dziecięca

Przychodnia Zana 32
Konsultacje specjalistyczne:
● chirurgia ogólna
● chirurgia naczyniowa
● urologia
● laryngologia
● ginekologia i położnictwo
● okulistyka

Medycyna pracy
Lekarz rodzinny

Przychodnia Onyksowa 12
Podstawowa Opieka Zdrowotna
● lekarz rodzinny
● pediatra
● gabinet zabiegowy
● punkt szczepień



www.zagielmed.pl

81 44 10 888

Poradnia Zdrowia Psychicznego
● psychiatra
● psycholog
● logopeda

