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Zastrzyk zamiast operacji
A Komórki macierzyste są też wykorzystywane w chorobie
zwyrodnieniowej stawów. Pojawiła się nowa terapia

C
zy endoproteza to je-
dyne rozwiązanie dla
pacjentówcierpiących
nazmianyzwyrodnie-
niowe stawów? Oka-

zuje się, że nie, bo pojawiła się
nowaterapiawykorzystującako-
mórki macierzyste podawane
dostawowo.

Komórki macierzyste
w ostatnim czasie budzą duże
zainteresowanie lekarzy.Sąwy-
korzystywanew leczeniu licz-
nychpatologii,awynikileczenia
sąwwieluprzypadkachbardzo
obiecujące. Komórki te, dzięki
swoimcechom,mogą„odbudo-
wywać”uszkodzonetkankiina-
rządy.Źródłemkomórekmacie-
rzystychmożebyćszpikkostny,
krew obwodowa, krew
pępowinowa, czy inne tkanki
(m.in. tłuszczowa,nerwowa).

Ostatniocorazwiększymza-
interesowaniemzuwaginapro-

stotępozyskiwania, jakiwłaści-
wościregeneracyjnepozyskiwa-
nychkomórekciesząsiękomór-
ki macierzyste pochodzące
z tkanki tłuszczowej. To one są
podawanedochorobowozmie-
nionego stawu (iniekcja dosta-
wowa).Komórkimacierzysteze
względu na swojewłaściwości
regeneracyjneznalazłyzastoso-
waniemiędzyinnymiwortope-
dii i traumatologii.Wostatnim

czasieukazałysiębardzozachę-
cającewynikistosowaniakomó-
rekmacierzystychw chorobie
zwyrodnieniowejstawów.

– W czwartek w Szpitalu
EuromedicwKatowicach,poraz
pierwszynaŚląsku,zespółorto-
pedówpodkierownictwemprof.
JerzegoWiduchowskiegowyko-
nał zabiegi podania komórek
macierzystych – pozyskanych
z tkanki tłuszczowej pacjentów

–dostawówkolanowych.Zabie-
gi odbyły się w asyście twórcy
pionierskiej metody leczenia
prof. Carla Tremolady zMedio-
lanu –mówidrn.med. Tomasz
Ludyga, dyrektor Szpitala
EuromedicwKatowicach.

Choroba zwyrodnieniowa
jest rezultatemzaburzenia rów-
nowagipomiędzyprocesamide-
gradacji i regeneracji w obrębie
stawu, związanego z bioche-
micznymi i morfologicznymi
zmianamiw obrębie chrząstki
stawowejibłonymaziowej.Wy-
stępuje zwykle u ludzi w star-
szymwieku, alemoże teżdoty-
czyćludzimłodychiczęstopro-
wadzidopojawieniasiędokucz-
liwych dolegliwości bólowych
iznacznegoupośledzenia funk-
cji narządu ruchu. Najczęstszą
lokalizacją jest staw kolanowy,
biodrowyikręgosłup.

Istotąchorobyzwyrodnienio-
wej jestdestrukcjachrząstkista-
wowej,dlategowjejleczeniudu-
żą nadzieję wiąże się ostatnio
z zastosowaniemkomórekma-
cierzystych ze względu na ich
zdolnościregeneracyjne.a

MonikaKrężel

m.krezel@dz.com.pl

Chorobyzwyrodnieniowe

b Starsze osoby często cierpią na zmiany zwyrodnieniowe
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AChorobazwyrodnieniowadoty-

kadzisiajcorazmłodszychludzi,

cojestzwiązanezwielomaurazo-

wymiuszkodzeniamistawu.

Umłodszychpacjentów,jakteżista-

rszychpodawaniekomórekmacie-

rzystychmożestaćsięalternatywą

dlazastosowaniaendoprotezstawu

lubmożeopóźnićkoniecznośćwy-

konaniazabieguoperacyjnego.

Czywiesz, że...
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 O metodzie BRT dowiedziałam się, 
gdy z mężem postanowiliśmy pomóc 
teściowi, który cierpiał na reumatyzm. 
Choroba dotknęła go tak poważnie, 
że przez dwa tygodnie praktycznie nie 
wstawał z łóżka. Przy każdym stąpnięciu 
odczuwał dokuczliwe bóle w kolanach 
i stopach. Po 10 terapiach dolegliwości 
minęły, jak ręką odjął.

 Miałam łuszczącą się skórę, czerwone 
plamy, ropiejące ranki. Ci, którzy tego nie 
doświadczyli, nie są w stanie zrozumieć, 
co to za cierpienie. Niekończące się wi-
zyty u specjalistów w gabinetach, porad-
niach, szpitalach. Nie mogłam jeść białka, 
a w związku z tym nabiału, mięsa, ryb, 
mąki i wszystkich jej przetworów. Dowie-
działam się o BRT – ponoć rewelacyjnej 
terapii biorezonansowej – i spróbowałam. 
Dziś pani Beata śmieje się, że jest żywą 
reklamą naszego gabinetu i pokazuje ręce 
bez wysypki i ran, które niedawno jeszcze 
miała. Po alergii nie zostało śladu.

 Takich żywych reklam są już setki 
– ludzi wyleczonych z alergii, cukrzy-
cy, egzemy, tarczycy, nerwic, astmy, 
chorób zwyrodnieniowych stawów 
i kręgosłupa, układu krążenia, serca, 

nad- i niedociśnienia tętniczego, cho-
rób wrzodowych żołądka i dwunastni-
cy, dróg oddechowych, braku odpor-
ności i wielu innych.

Leczenie jest oparte na metodzie terapii 
biorezonansowej, która zakłada, że każdy 
człowiek posiada indywidualne spektrum 
drgań. Aparat BRT odróżnia fale prawid-
łowe od patologicznych, modyfikuje je 
i w zmienionej formie przesyła do orga-
nizmu, co w konsekwencji prowadzi do 
wyleczenia. Jest to leczenie bez lekarstw, 
bezbolesne i bez skutków ubocznych.

 Aparat BRT jest bezpieczny, posiadamy 
wydany na niego najwyższy europejski cer-
tyfikat ISO 9002 dla sprzętu medycznego.
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Czy po operacji zaćmy można rozstać się z okularami?

Zaćma to schorzenie oczu polegające na trwałym pogorszeniu ostrości wzroku. Jedynym leczeniem pozwalającym na 
przywrócenie widzenia jest operacja. Zabieg fakoemulsyfikacji polegający na osunięciu zaćmy niepowikłanej przez małe 
ciecie w przedniej części gałki ocznej trwa od 10 do 20 minut i jest przeprowadzany na sali operacyjnej w znieczuleniu 
miejscowym/kropelkowym w obecności lekarza anestezjologa.

Okres rehabilitacji trwa od 1 do 3 tygodni, a praktycznie 
w pierwszej dobie po operacji większość pacjentów jest w sta-
nie uzyskać 100% widzenia. Jest to możliwe dzięki wszcze-
pianym zwijalnym sztucznym soczewkom wewnątrzgałkowym 
w miejsce usuniętej zaćmy. Po wszczepieniu standardowych 
(jednoogniskowych) soczewek pacjent po operacji musi uży-
wać przynajmniej jednej pary okularów albo do czytania albo 
do patrzenia w dal. W naszym szpitalu Euromedic proponuje-
my naszym pacjentom częściową lub całkowitą niezależność 
od okularów po wszczepach nowoczesnych soczewek we-
wnątrzgałkowych multifokalnych, torycznych lub multifokalno 
- torycznych. 

Po obszernym wywiadzie i wnikliwej konsultacji pacjent kwa-
lifikowany jest przez lekarzy specjalistów do wszczepu odpo-
wiedniej soczewki umożliwiającej np. czytanie, jeżdżenie sa-
mochodem, pracę przy komputerze, oglądanie telewizji bez 
okularów. Szczególnie polecane są soczewki toryczne wszcze-
piane pacjentom, którzy mają astygmatyzm i przez całe życie 
nosili okulary cylindryczne. W naszym szpitalu działa jedyna 
w Polsce TORIC ACADEMY, w ramach której dr n. med. 
Aneta Adamczyk-Ludyga przeprowadza szkolenia teoretycz-
ne i praktyczne dla lekarzy okulistów chirurgów z całej Polski 
z procedury wszczepiania soczewek torycznych. Ostatnia, już 
VI edycja odbyła się 3 października.

Dr n. med. Aneta Adamczyk-Ludyga, ordynator Oddziału Okulistyki Szpitala 
Euromedic w Katowicach, ekspert Firmy Alcon 

Promocja
operacja zaćmy

od 2900 zł

W związku z ogromnym zainteresowaniem
nie tylko lekarzy ale również pacjentów

przewidujemy możliwość bezpłatnej 
konsultacji dla osób ze zdiagnozowaną 

zaćmą w czasie Białej Soboty Okulistycznej 
25 października w Tarnowskich Górach

w Bi-med przy ul. Mickiewicza 8
oraz 15 listopada w Szpitalu Euromedic 

przy ul. Kościuszki 92.

Zapisy pod nr telefonu +48 880 592 080



REKLAMA nowe

Katowice, Kościuszki 92
nr rejestracji 327074200/01/02
www.euromedic.com.pl

kontrakt NFZ

Mięśniaki macicy, jak uniknąć operacji i pozbyć się problemu

Mięśniaki macicy zbudowane są z mięśni gładkich, takich samych jak ściana macicy. Na to schorzenie cierpi aż 30 proc. 
kobiet po 30. roku życia, a po 40. roku życia odsetek ten wzrasta nawet do 40 proc. Rzadko występują pojedynczo. Zwykle 
jest ich kilka, a nawet kilkanaście, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do zniekształcenia fi zjologicznego kształtu 
macicy. Wg niektórych doniesień istnieje skłonność do dziedziczenia tej dolegliwości.

Pierwszym i najczęstszym objawem mięśniaków są nieprawidłowe krwa-
wienia. Mogą być to bardziej obfi te oraz przedłużające się miesiączki lub 
krwawienia zupełnie niezwiązane z miesiączką. Prowadzą one do niedokrwi-
stości, czyli anemii, czasem nawet znacznego stopnia.

Kolejnym objawem zależnym od wielkości i lokalizacji mięśniaka, są bóle 
brzucha, podbrzusza czy okolic kręgosłupa oraz bóle podczas stosunku.

Kolejnym problemem jest niepłodność występująca u 2-10 proc. pa-
cjentek z mięśniakami. Nawet gdy kobieta zajdzie w ciążę, to jest bardziej 
zagrożona powikłaniami, poronieniem oraz problemami podczas samego 
porodu.

W 0,5-3 proc. przypadków mięśniaki mogą przekształcić się w nowo-
twory złośliwe, czyli mięsaki.

Obecnie najpowszechniej stosuje się operacyjne leczenie mięśniaków. 
Zakres tych zabiegów jest bardzo zróżnicowany – od histerektomii, czyli 
usunięcia macicy, po mało inwazyjne zabiegi oszczędzające (jak operacja 
laparoskopowa, histereskopia, które pozwalają usunąć same mięśniaki.

Przed kilku laty opracowano nową metodę leczenia, która najbardziej 
upowszechniła się w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej, 
polegająca na embolizacji – zatykaniu tętnic mięśniaka, który pozbawiony 
unaczynienia obkurcza się i samoistnie włóknieje.

Zabieg nie okalecza pacjentki, jest bezpieczny i niebolesny. Z małego 
nakłucia w pachwinie wprowadza się do tętnicy macicznej cewnik naczy-
niowy, czyli cienką rureczkę, przez którą pod kontrolą rentgena podawane 
są do naczyń guza specjalne cząsteczki. Ich średnica jest dopasowana do 
średnicy drobnych naczyń mięśniaka i nie zaburza przepływu przez tętnice 
zaopatrujące sam narząd. Konsekwencją ich zamknięcia jest niedokrwienie 
prowadzące do zaniku i włóknienie guza. Zanik guza uwalnia pacjentki od 
dolegliwości. Kobiety w wieku rozrodczym po takim zabiegu mogą zacho-
dzić w ciążę, a statystki dotyczące liczby donoszonych ciąż nie różnią się od 
odnotowywanych u zdrowych kobiet.

Pacjentka po zabiegu pozostaje w szpitalu jedną noc i na drugi dzień 
po porannej kawie może opuścić szpital. Zabiegi wykonywane na Oddziale 
Chirurgii Naczyń Szpitala Euromedic.

Szpital posiada oddziały i poradnie specjalistyczne:

a chirurgia naczyń a okulistyka a ortopedia
a chirurgia ogólna a kardiologia a kardiochirurgia
a chirurgia plastyczna rezonans magnetyczny
a tomografi a a RTG a apteka a laboratorium

Telefon dla pacjentek chcących zapisać się 
na embolizację – konsultacja przed zabiegiem

bezpłatna: 32 707 42 29.

Pozostałe oddziały – tel. 32 707 42 12 lub 13, 
telefon rejestrowania się na zabiegi zaćmy

880 592 080 

Idee embolizacji

przed po

Mięśniaki macicy
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ŻYLAKI POWRÓZKA NASIENNEGO - JEDNA Z PRZYCZYN 
NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ.
CZY MOŻNA DZIŚ WYLECZYĆ BEZ OPERACJI?
Żylaki powrózka nasiennego to nieprawidłowe po-
szerzenia splotu żylnego podbrzusza i okolicy jąder 
występujące u około 10%-15% mężczyzn. Oprócz 
dokuczliwych dolegliwości i dyskomfortu w okolicy 
podbrzusza i jąder mogą być one także przyczyną nie-
płodności męskiej. W grupie mężczyzn dotkniętych 
niepłodnością ponad 40% ma żylaki powrózka na-
siennego. Zastój krwi w żyle, która odprowadza krew 
z jąder, prowadzi do objawów w postaci bólu i obrzę-
ku worka mosznowego. Zastój krwi powoduje także 
podwyższenie temperatury jądra, czego skutkiem 
jest obniżona jakość nasienia w postaci mniejszej licz-
by plemników, spadku ich ruchliwości i wzrostu licz-
by plemników nieprawidłowych. Z biegiem lat zmiany 
w jądrze i zła jakość nasienia stają się nieodwracalne, 
co prowadzi do bezpłodności mężczyzny.

Żylaki lewego powrózka nasiennego i lewej żyły ją-
drowej występują znacznie (około 10 razy) częściej 
niż prawej.
Wyróżniamy żylaki pierwotne i wtórne.

Przyczyną powstawania żylaków pierwotnych jest 
wrodzony brak lub złe działanie zastawek w żyle ją-
drowej, co powoduje utrudnienie odpływu, zastój 
krwi żylnej i w końcu poszerzenie żył. Żylaki pierwot-
ne powstają u ludzi młodych.

Żylaki wtórne powstają na skutek utrudnienia 
odpływu krwi z powodu ucisku na żyłę jądrową, co 
zdarza się u pacjentów starszych, najczęściej po 
50. roku życia.

Wskazaniami do leczenia żylaków powrózka nasien-
nego są przewlekłe dolegliwości bólowe i zaburzenia 
produkcji plemników.
W Polsce najczęściej stosowaną metodą leczenia 
jest operacja chirurgicznego podwiązania żylaków 
wykonywana w znieczuleniu ogólnym najczęściej me-
todą laparoskopową.
Od wielu lat istnieje, popularna w krajach Europy 
Zachodniej i USA, mało inwazyjna i niewymagająca 
operacji chirurgicznej metoda leczenia żylaków po-
wrózka nasiennego – embolizacja żyły jądrowej.

Jest to zabieg wykonywany w znieczuleniu miejsco-
wym i wymagający jedynie niewielkiego nakłucia żyły 
udowej w pachwinie będącej punktem dostępu do 
układu żylnego. Następnie za pomocą specjalnego 
zestawu cienkich prowadników i cewników naczynio-
wych wchodzi się przez układ żylny do zmienionych 
chorobowo żył i przy wykorzystaniu tzw. spiral embo-
lizacyjnych zamyka się żylaki, co powoduje ustąpie-
nie objawów. W 96% zabiegów udaje się skutecznie 
zamknąć żylaki i żyłę jądrową. W literaturze podkre-
śla się znacznie mniejszą liczbę nawrotów żylaków 
w porównaniu do zabiegu chirurgicznego, który wy-
maga całkowitego uśpienia pacjenta i intubacji, co 
stanowi dodatkowe, oprócz samego zabiegu, ryzyko.

Metodę embolizacji wykorzystujemy również 
w naszym szpitalu w leczeniu przerostu prostaty, 
mięśniaków macicy i guzów wątroby.

Zabiegi takie wykonują, w oparciu o Oddział Chirurgii 
Naczyniowej i Pracownię Radiologii Zabiegowej, do-
świadczeni lekarze specjaliści w Szpitalu Euromedic 
w Katowicach.

Czas pobytu pacjenta w szpitalu zazwyczaj wyno-
si 12 godzin, a nie przekracza 24 godzin.

Zapraszamy pacjentów z problemem żylaków po-
wrózka nasiennego na konsultację w naszym szpitalu.

Zapraszamy także do współpracy placówki medycz-
ne specjalizujące się w leczeniu niepłodności.

Szpital posiada oddziały 
i poradnie specjalistyczne:

• chirurgia naczyń • okulistyka • ortopedia
• chirurgia ogólna • kardiologia • kardiochirurgia 
• chirurgia plastyczna • rezonans magnetyczny
• tomografi a • RTG • apteka • laboratorium

Pozostałe oddziały – tel. 32 707 42 12 lub 13, 
telefon rejestrowania się na zabiegi zaćmy

880 592 080. 

Informacje na temat zabiegu dostępne są 
po numerami telefonu:

880 592 080 lub
32 707 42 29

Pracownia radiologii
zabiegowej
Pracownia radiologii
zabiegowej
Pracownia radiologii
zabiegowej
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EMBOLIZACJA TĘTNIC GRUCZOŁU KROKOWEGO – 
PRZEŁOM W LECZENIU PRZEROSTU ŁAGODNEGO PROSTATY

Szacuje się, że ponad połowa mężczyzn po 60 roku życia cierpi na łagodny przerost prostaty. Jego główne objawy to problemy 
z oddawaniem moczu takie jak: parcie na mocz i częste oddawanie moczu, co jest bardzo uciążliwe, szczególnie w nocy, słaby 
strumień moczu i niepełne opróżnianie pęcherza moczowego. Objawy te powodują nie tylko znaczne pogorszenie jakości życia, 
ale mają znaczenie dla zdrowia mężczyzny. Do tej pory leczeniem z wyboru jest operacja prostaty wymagająca znieczulenia ogól-
nego oraz obarczona możliwością licznych poważnych powikłań wpływających fatalnie na życie mężczyzny, z których główne to: 
impotencja czy inne zaburzenia funkcji płciowych i nietrzymanie moczu.

Obecnie w Europie i Ameryce szerokim frontem wkracza do 
zastosowania nowa małoinwazyjna metoda leczenia zainicjowa-
na przez Profesora Martinsa Pisco z Lizbony, radiologa zabiego-
wego, polegająca na zamykaniu dopływu krwi do przerośniętej 
prostaty, czyli embolizacja tętnic gruczołu krokowego. Zabieg 
ten polega na wstrzyknięciu do naczyń odżywiających przeroś-
niętą prostatę specjalnych mikrocząsteczek zatykających naj-
drobniejsze naczynia gruczołu, co powoduje jego niedokrwienie, 
a w konsekwencji zanik i zmniejszenie objętości. Zmniejszenie 
gruczołu skutkuje ustąpieniem dolegliwości związanych z jego 
przerostem. Zabieg wymaga jedynie znieczulenia miejscowego 
i krótkiego pobytu pacjenta w szpitalu do 12 godzin. Jest to zabieg 
małoinwazyjny wymagający jedynie nakłucia tętnicy w pachwinie. 
To prawdziwa rewolucja w leczeniu tej dokuczliwej, a w dalszych 
konsekwencjach także groźnej dla zdrowia choroby. Obecnie tą 
metodą wyleczono już kilka tysięcy pacjentów na całym świecie. 
Od stycznia 2015 leczenie tą nowoczesną metodą będzie do-
stępne w szpitalu Euromedic. W oparciu o Oddział Chirurgii Na-
czyniowej i Pracownię Radiologii Zabiegowej zespół doświadczo-
nych lekarzy specjalistów i pielęgniarek naszego Szpitala oferuje 
Państwu najnowocześniejszą metodę leczenia, która wkrótce 
stanie się standardem. 
Leczymy także, podobną małoinwazyjną techniką, żylaki powrózka 
nasiennego będące jedną z przyczyn niepłodności u mężczyzn.

Szpital posiada oddziały 
i poradnie specjalistyczne:

a chirurgia naczyń a okulistyka a ortopedia
a chirurgia ogólna a kardiologia a kardiochirurgia 
a chirurgia plastyczna a rezonans magnetyczny
a tomografi a a RTG a apteka a laboratorium

Pozostałe oddziały – tel. 32 707 42 12 lub 13, 
telefon rejestrowania się na zabiegi zaćmy

880 592 080. 

Urethra

Bladder

Catheter

Prostatic  arteries

Femoral 

Artery

Prostate

Telefon dla pacjentów chcących zapisać się na embolizację 

– konsultacja przed zabiegiem bezpłatna: 

880 592 080 lub 32 707 42 29.
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Mięśniaki macicy, jak uniknąć operacji i pozbyć się problemu

Mięśniaki macicy zbudowane są z mięśni gładkich, takich samych jak ściana macicy. Na to schorzenie cierpi aż 30 proc. 
kobiet po 30. roku życia, a po 40. roku życia odsetek ten wzrasta nawet do 40 proc. Rzadko występują pojedynczo. Zwykle 
jest ich kilka, a nawet kilkanaście, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do zniekształcenia fi zjologicznego kształtu 
macicy. Wg niektórych doniesień istnieje skłonność do dziedziczenia tej dolegliwości.

Pierwszym i najczęstszym objawem mięśniaków są nieprawidłowe krwa-
wienia. Mogą być to bardziej obfi te oraz przedłużające się miesiączki lub 
krwawienia zupełnie niezwiązane z miesiączką. Prowadzą one do niedokrwi-
stości, czyli anemii, czasem nawet znacznego stopnia.

Kolejnym objawem zależnym od wielkości i lokalizacji mięśniaka, są bóle 
brzucha, podbrzusza czy okolic kręgosłupa oraz bóle podczas stosunku.

Kolejnym problemem jest niepłodność występująca u 2-10 proc. pa-
cjentek z mięśniakami. Nawet gdy kobieta zajdzie w ciążę, to jest bardziej 
zagrożona powikłaniami, poronieniem oraz problemami podczas samego 
porodu.

W 0,5-3 proc. przypadków mięśniaki mogą przekształcić się w nowo-
twory złośliwe, czyli mięsaki.

Obecnie najpowszechniej stosuje się operacyjne leczenie mięśniaków. 
Zakres tych zabiegów jest bardzo zróżnicowany – od histerektomii, czyli 
usunięcia macicy, po mało inwazyjne zabiegi oszczędzające (jak operacja 
laparoskopowa, histereskopia, które pozwalają usunąć same mięśniaki.

Przed kilku laty opracowano nową metodę leczenia, która najbardziej 
upowszechniła się w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej, 
polegająca na embolizacji – zatykaniu tętnic mięśniaka, który pozbawiony 
unaczynienia obkurcza się i samoistnie włóknieje.

Zabieg nie okalecza pacjentki, jest bezpieczny i niebolesny. Z małego 
nakłucia w pachwinie wprowadza się do tętnicy macicznej cewnik naczy-
niowy, czyli cienką rureczkę, przez którą pod kontrolą rentgena podawane 
są do naczyń guza specjalne cząsteczki. Ich średnica jest dopasowana do 
średnicy drobnych naczyń mięśniaka i nie zaburza przepływu przez tętnice 
zaopatrujące sam narząd. Konsekwencją ich zamknięcia jest niedokrwienie 
prowadzące do zaniku i włóknienie guza. Zanik guza uwalnia pacjentki od 
dolegliwości. Kobiety w wieku rozrodczym po takim zabiegu mogą zacho-
dzić w ciążę, a statystki dotyczące liczby donoszonych ciąż nie różnią się od 
odnotowywanych u zdrowych kobiet.

Pacjentka po zabiegu pozostaje w szpitalu jedną noc i na drugi dzień 
po porannej kawie może opuścić szpital. Zabiegi wykonywane na Oddziale 
Chirurgii Naczyń Szpitala Euromedic.

Szpital posiada oddziały i poradnie specjalistyczne:

a chirurgia naczyń a okulistyka a ortopedia
a chirurgia ogólna a kardiologia a kardiochirurgia
a chirurgia plastyczna rezonans magnetyczny
a tomografi a a RTG a apteka a laboratorium

Telefon dla pacjentek chcących zapisać się 
na embolizację – konsultacja przed zabiegiem

bezpłatna: 32 707 42 29.

Pozostałe oddziały – tel. 32 707 42 12 lub 13, 
telefon rejestrowania się na zabiegi zaćmy

880 592 080 

Idee embolizacji

przed po

Mięśniaki macicy


