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KONSULTACJE LEKARSKIE
Współpracujemy z lekarzami oraz specjalistami różnych
dziedzin medycyny. Nasz zespół złożony jest m.in. z:
ortopedy
ortopedy sportowego
lekarza medycyny sportowej
dietetyka
psychologa
psychiatry
logopedy
lekarzy rehabilitacji medycznej dorosłych i dzieci
fizjoterapeutów dorosłych, dzieci i niemowląt
kardiochirurga
chirurga
neurologa

BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Badania diagnostyczne po szczegółowym wywiadzie lekarskim są jednym z najszybszych
i najlepszych narzędzi w rozpoznaniu większości schorzeń i ocenie stanu zdrowia Pacjenta.

ULTRASONOGRAFIA
USG jamy brzusznej
USG miednicy, gruczołu krokowego,
jądra
USG układu moczowego
USG szyi (tarczyca)
USG piersi
USG DOPPLER szyi

DENSYTOMETRIA
odcinka lędźwiowego kręgosłupa
szyjki kości udowej
talerza kości biodrowej

BADANIA SKŁADU MASY CIAŁA
zawartość procentowa tkanki tłuszczowej w organizmie
zawartość procentowa masy mięśniowej
zawartość wody zewnątrzkomórkowej
wskaźnik podstawowej przemiany materii
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TERAPIE ŁĄCZONE
Nasza wielospecjalistyczność pozwala na dobranie terapii łączonych, które zaspokajają
zapotrzebowanie pacjentów na wysokiej klasy usługi medyczne oraz pomagają uporać się
z dolegliwościami zdrowotnymi.
Głównym celem terapii łączonej jest wzmacnianie oraz wzajemnie uzupełnianie się różnych
zabiegów, w celu uzyskania jak najlepszych efektów. Technika łączona opiera się na synergii
działań.

TERAPIA W ONKOLOGII
Zalecana jest jak najwcześniej po wszystkich
zabiegach onkologicznych, zarówno przy
zmianach powierzchownych skóry, jak i po
mastektomiach i częściowych wyłuszczeniach
guza. Stanowi profilaktykę przeciwobrzękową
i jest elementem kompleksowej terapii
udrażniającej.
masaż blizny
manualny drenaż limfatyczny
mechaniczny drenaż limfatyczny
kinesiotaping

TERAPIA ODCHUDZAJĄCA
Otyłość i nadwaga dotyczą już ponad połowy dorosłych Polaków, a także ponad 20% dzieci
i młodzieży. Nie jest to jedynie problem estetyczny lecz przede wszystkim zdrowotny.
W skutek otyłości jesteśmy narażeni na poważne choroby tj.: choroby układu krążenia
(miażdżyca, nadciśnienie tętnicze), układu kostnego (bóle kręgosłupa, choroba
zwyrodnieniowa stawów), choroby metaboliczne (insulinoodporność, cukrzyca typu 2),
choroby nerek, kamica żółciowa, nowotwory i inne choroby jelit, problemy z układem
płciowym i moczowym.
Wizyta u dietetyka obejmuje:
analizę pomiaru składu masy ciała
plan żywieniowy na 7 dni indywidualnie dobrany do potrzeb pacjenta uwzględniający
proste i smaczne przepisy kulinarne
analiza i interpretacja postępów odchudzania
naukę zdrowego stylu życia
By wzmocnić i utrzymać efekty zmian nawyków żywieniowych zachęcamy do konsultacji u:
psychologa
specjalisty fizjoterapii
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ORTOPEDIA REGENERACYJNA
Ortopedia regeneracyjna to dość młody kierunek w medycynie.
Polega ona na odtwarzaniu uszkodzonych tkanek dzięki
zastępowaniu starych i chorych komórek, młodymi komórkami.
Wpływa pozytywnie na proces gojenia uszkodzonych tkanek,
a w efekcie pomaga w ich odbudowie.
Obecnie najbardziej zaawansowanym biologicznie sposobem
bezoperacyjnej regeneracji stawów oraz łagodzenia stanów
zapalnych ścięgien, mięśni oraz innych struktur jest terapia
osoczem bogatopłytkowym. PRP - Platelet Rich Plasma - jest
koncentratem płytkowym otrzymywanym z krwi pacjenta za
pomocą odpowiedniego zestawu do separacji. Iniekcja
preparatu PRP powoduje uwolnienie czynników wzrostu,
a przez to regenerację i przyspieszenie procesów naprawczych
w tkankach.
Można ją stosować w przypadku leczenia:
łokcia tenisisty, łokcia golfisty
tendinopatii więzadła rzepki (kolano skoczka)
tendinopatii ścięgna Achillesa
choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego lub kolanowego
zespołu bolesnego barku
trudno gojących się ran

KOLAGENOWA TERAPIA BÓLU
Siedzący tryb życia, znikoma aktywność fizyczna, niezdrowy sposób odżywania oraz stres
w wielu przypadkach prowadzą do przewlekłych schorzeń układu ruchu. Ból jest główną
motywacją, dla której pacjenci poddają się różnym terapiom, by złagodzić przykre
dolegliwości. W czasie terapii leczenia bólu, powinno się skupić nie tyle na samym efekcie,
co na eliminacji przyczyn jego powstawania. Kolagenowa terapia bólu:
odbudowuje włókna kolagenowe – regeneruje miejsca bólu, kontuzji
jest nieoperacyjną metodą radzenia sobie z bólem
alternatywą dla terapii sterydowej
i niesterydowej
posiada wysoki profil bezpieczeństwa
potwierdzony badaniami naukowymi
długofalowe działanie
Stosowana w leczeniu schorzeń związanych z:
urazem
przetrenowaniem
starzeniem się
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REHABILITACJA
ZABIEGI FIZYKALNE
Podczas zabiegów wykorzystywane są czynniki fizykalne tj.: prąd, światło, pole magnetyczne,
temperatura. Zabiegi te wykonywane są przy nerwobólach, zespołach bólowych w przebiegu
choroby zwyrodnieniowej stawów lub kręgosłupa, do regeneracji chorych tkanek, łagodzenia
obrzęków oraz bólu.
laser wysokoenergetyczny
fala uderzeniowa
Solux
pole magnetyczne
Terapuls
elektroterapie
ultradźwięki
laseroterapia
masaż wirowy

KINEZYTERAPIA
Innymi słowy leczenie ruchem. Ćwiczenia lecznicze, które działają na układ ruchu, czyli kości,
mięśnie i stawy, a także na układ krążenia, układ oddechowy i nerwowy, przewód pokarmowy
i układ moczowo-płciowy.
ćwiczenia czynne
ćwiczenia bierne
ćwiczenia z obciążeniem
ćwiczenia w obciążeniu
ćwiczenia indywidualne i pracy z pacjentem metody kinezyterapeutyczne

KINESIOTAPING
Inaczej plastrowanie dynamiczne. Metoda, która używa
hypoalergicznych plastrów miękkich lub sztywnych
w terapii narządu ruchu. Taping może być zastosowany
w różnych sytuacjach patologicznych zarówno w stanie
ostrym jaki i przewlekłym.
Zastosowany plaster w odpowiedniej aplikacji może
przyspieszyć procesy lecznicze i powrót do
funkcjonowania.
aplikacje przeciwbólowa
aplikacja limfatyczna
aplikacja korekcyjna
aplikacja mięśniowa
aplikacja więzadłowa
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KINESIOTAPING ESTETYCZNY TWARZY
Kolorowe plastry wykorzystywane są już nie tylko do regeneracji mięśni i leczenia
naderwanych ścięgien, ale także do modelowania i odprężania mięśni twarzy. Może być
stosowany zarówno u kobiet jak i u mężczyzn w celach regeneracyjnych jak i naprawczych.
Przeznaczony jest dla osób, u których zaczynają pojawiać się pierwsze oznaki upływającego
czasu i dla tych, którzy chcą poprawić swój wygląd – zmarszczki, utrata jędrności skóry,
napięcia mięśni, problemy z obrzękami na twarzy, w okolicach oczu czy formujący się drugi
podbródek, napięcie mięśni żwaczy.

MASAŻ
Masaż to zabieg podczas, którego tkanki ulegają
sprężystemu odkształceniu, przeprowadzany
w odpowiednim tempie i z właściwą siłą.
W zależności od rodzaju może mieć działanie
relaksacyjne, przeciwobrzękowe, profilaktyczne
lub pobudzające.
masaż klasyczny
masaż tkanek głębokich
masaż punktów spustowych
masaż stomatologiczny
manualny drenaż limfatyczny
masaż blizny

MEDYCZNY TRENING
Forma aktywności fizycznej realizowana z pomocą
doświadczonego fizjoterapeuty, którego celem
jest przywrócenie bądź utrzymanie zdrowia,
kondycji, a także prawidłowej postawy i masy
ciała. Polega na treningu całego ciała w formie
specjalnie dobranych ćwiczeń oraz bazuje na
metodach stosowanych w treningach sportowych.

medyczny trening personalny
medyczny trening DUO
medyczny trening grupowy
❖ medyczny trening rozciągający
❖ medyczny trening wzmacniający
❖ medyczny trening kręgosłupa
❖ medyczny trening wzmacniający kończyny dolne
❖ medyczny trening siły kształtowania mięśni brzucha
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SPA & WELLNESS
MASAŻ RELAKSACYJNY
Masaż relaksacyjny to antidotum na zmęczenie
zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Zalecany dla
wszystkich, którzy w związku z szybkim tempem
życia, codziennymi troskami i problemami, czują się
przemęczeni i pozbawieni energii.
Masaż relaksacyjny leczy obolałe i napięte mięśnie, a także jest prawdziwą przyjemnością dla
ciała i dla ducha. Masowanie pleców i karku sprawia, że można się w pełni odprężyć, choć na
chwilę zapomnieć o kłopotach i nabrać energii tak potrzebnej do codziennego
funkcjonowania. Aby zapomnieć o stresie i zregenerować utraconą energię do normalnego
funkcjonowania warto zafundować sobie masaż. Dobrze wykonany może dodać wiele energii,
wyciszyć i zrelaksować. Masaż wykonany przez profesjonalistę daje o wiele więcej niż tylko
odprężenie.

MASAŻ KLASYCZNY
Masaż klasyczny przynosi ulgę przy bólach ciała i uczuciu
napięcia nerwowego. Pomaga uporać się ze spadkami nastroju,
rozładować długotrwały stres, łagodzi wewnętrzny niepokój,
depresję. Poprawia stan fizyczny, jest antidotum na
przemęczenie i spadek nastroju – niweluje zgubny wpływ
codziennego stresu. Poprzez usprawnienie krążenia krwi
i stymulację układu limfatycznego, nasz organizm szybciej
pozbywa się toksyn, co wpływa na jędrność i elastyczność naszej
skóry. Masaż rozbija tkankę tłuszczową, a to powoduje, że nasza
sylwetka staje się smuklejsza i piękniejsza.

SPIS LEKARZY I SPECJALISTÓW
DERMATOCHIRURG / MEDYCYNA ESTETYCZNA
Dr Dariusz Ziółkowski
Dyplomowany lekarz medycyny, specjalizujący się w chirurgii ogólnej i estetycznej. Posiada
ponad 30 letni staż zawodowy, w różnych ośrodkach szpitalnych i zdrowotnych. Jego pasją jest
diagnostyka i chirurgia skóry, w tym korekcja niedoskonałości i usuwanie zmian skórnych.
W swojej praktyce korzysta z pomocy światła laserowego, stosuje różne techniki odnowy
skóry oraz jej wypełnień. W codziennych kontaktach z pacjentem stawia mocny akcent
na zrozumienie i szczerą rozmowę. Aby być stale na bieżąco, poszerza swoją wiedzę
uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu medycyny estetycznej. Zawsze jednak
6

w pracy kieruje się przede wszystkim dobrem pacjenta i jego poczuciem bezpieczeństwa,
a stosowane przez niego urządzenia i preparaty, są tylko środkiem do osiągnięcia tego celu.
Zakres specjalizacji:
chirurgia ogólna
dermatochirurgia
chirurgia kosmetyczna
medycyna estetyczna
flebologia
Zakres zabiegów.
Dermatochirurgia:
usuwanie zmian skórnych i tkanki podskórnej
chirurgiczne zaopatrywanie ran, również z zaopatrzeniem przeszczepu skóry
chirurgiczna korekcja blizn, bliznowców
kępki żółte, róg skórny powiek
korekcja paznokcia – wrastanie, korekcja kształtu
usuwanie ganglionu
Disulfiram

SPECJALISTA CHIRURGII DZIECIĘCEJ
Dr Jan Kapszewicz
Od lat pracuje w Szpitalu im. Korczaka w Łodzi na Oddziale Pediatrii Zabiegowej, Chirurgii
i Urologii Dziecięcej.
Specjalizuje się w leczeniu:
przepuklin pachwinowych
przepuklin pępkowych
stulejek
bóli brzucha
leczenie urazów rożnego pochodzenia
W Centrum Medycznym MEDIPLAN wykorzystuje swoją wiedzę by leczyć naszych małych
pacjentów. W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów leczenia współpracuje
z fizjoterapeutami, co umożliwia szybszy powrót dzieciom do korzystania z uroków dnia
codziennego. Zawsze pogodny i uśmiechnięty, a swoją wiedzą i zaangażowaniem wzbudza
zaufanie dzieci oraz rodziców.

CHIRURGIA OGÓLNA
Dr Krzysztof Stanek
Doktor Krzysztof Stanek przeprowadza konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej tj. operacje
naprawcze przepuklin, zabiegi laparoskopowe i chirurgiczne na pęcherzyku żółciowym oraz
wyrostku robaczkowym, a także specjalizuje się w leczeniu żylaków kończyn dolnych.
Jest lekarzem z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym, z II stopniem specjalizacji
w zakresie chirurgii.
Jego doświadczenie przejawia się też w leczeniu zachowawczym i operacyjnym jamy
brzusznej, wątroby i dróg żółciowych, żołądka, trzustki, jelita cienkiego i grubego oraz odbytu
i odbytnicy. Jako specjalista, prowadzi leczenie zachowawcze schorzeń typu ostre zapalenie
trzustki, a także krwawienia z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
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Jego pozytywne usposobienie pomaga w relacjach lekarz – pacjent. Jest otwarty i chętnie
udziela wszelkich informacji związanych z leczeniem. Wysłucha, doradzi i zastosuje
odpowiednie leczenie. Zadowoleni pacjenci – to najlepszy dowód jego pracy.

DIETETYK
Mgr Natalia Kulesza
Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Wydziału Nauk o Zdrowiu, na
kierunku Dietetyka. Swoją praktykę zawodową zdobywała odbywając praktyki m.in.
w szpitalu, poradniach dietetycznych oraz Domu Pomocy Społecznej. Stale pogłębia swoją
wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach zawodowych. Specjalizuje się głównie
w pomocy osobom chorującym na nadwagę i otyłość, cukrzycę, a także osobom leczącym się
na choroby autoimmunologiczne, np. choroby tarczycy. Przywiązuje dużą wagę do edukacji
żywieniowej swoich pacjentów i przekonuję, jak bardzo ważna rolę pełni zdrowe odżywianie
i dobrze zbilansowana dieta na stan naszego zdrowia. Każdego pacjenta traktuje
indywidualnie, aby nowa dieta, nie tylko pomogła osiągnąć zamierzony cel, ale była także
praktyczna, smaczna i prosta w zastosowaniu.
Zakres świadczeń:
niedoczynność tarczycy
choroba Hashimoto
cukrzyca typu II
insulinoodporność
miażdżyca
otyłość
nadwaga
nadciśnienie tętnicze
hipercholesterolemia
choroby dietozależne
anemia
refluks żołądkowo – przełykowy
zespół jelita drażliwego
diet coaching – psychodietetyka

KARDIOCHIRURG
Dr n.med. Marcin Krasoń
Dr n.med. Marcin Krasoń jest specjalistą kardiochirurgiem, chirurgiem ogólnym, zdał egzamin
europejski w zakresie kardiochirurgii (EBTCS).
Obecnie od 4 lat pracuje jako starszy asystent w Klinice Kardiochirurgii CSK UM w Łodzi.
Wcześniej przez ponad 20 lat pracował w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie poza
codzienną aktywnością kardiochirurga nadzorował program wewnątrznaczyniowego leczenia
tętniaków aorty, uczestniczył w programie chirurgicznego leczenia tętniaków piersiowobrzusznych (prowadzonym przez prof. P.P. Zanettiego), programie transplantacyjnym
i programie małoinwazyjnego leczenia wad zastawkowych (TAVI, małoinwazyjna wymiana
zastawki aortalnej). Ma duże doświadczenie w leczeniu operacyjnym choroby wieńcowej
z wykorzystaniem pomostów tętniczych i pełnej rewaskularyzacji tętniczej u młodych
pacjentów wieńcowych w codziennej praktyce chirurgicznej. Był uczestnikiem pierwszego
zabiegu implantacji stentgraftu do aorty piersiowej w Polsce (prof. K.L. Lauterjung 1999
Zabrze) oraz wszczepił pierwszy w Polsce stent modulujący przepływ w aorcie piersiowej (Łódź
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2016). Prowadził badania doświadczalne w zakresie płynów kardioplegicznych i wpływu
grafenu na serce. Jest autorem wielu wystąpień naukowych w zakresie leczenia
wewnątrznaczyniowego tętniaków aorty oraz prac doświadczalnych.
Specjalizuje się w:
wewnątrznaczyniowym leczeniem tętniaków aorty piersiowej i piersiowo-brzusznej
małoinwazyjnymi operacjami na zastawce aortalnej
chirurgią naczyń wieńcowych w tym pełną rewaskularyzacją tętniczą
rozwijaniem codziennej praktyki kardiochirurgicznej w zakresie plastyki zastawki
aortalnej
leczeniem wad zastawkowych w przebiegu zapalenia wsierdzia
W Centrum Medycznym MEDIPLAN zajmuje się:
kwalifikacją do leczenia zabiegowego
kontrolą i opieką po zabiegu

MEDYCYNA SPORTOWA
Dr Andrzej Szwarcbach
Lekarz internista z wieloletnim stażem, który specjalizuje się w medycynie sportowej.
Przeprowadza konsultacje u dzieci i młodzieży w zakresie badań wstępnych i okresowych do
szkół i klubów sportowych. Szeroko współpracuje z klubami sportowymi dla dzieci i młodzieży,
czuwając nad ich zdrowym funkcjonowaniem organizmu.

LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ – DOROŚLI
Dr Alicja Łosiak
Dr Alicja Łosiak – specjalista rehabilitacji ruchowej z 2 stopieniem specjalizacji w chorobach
narządu ruchu. Lekarz z ponad 30-letnia praktyką w zawodzie specjalisty rehabilitacji
ruchowej. Doświadczenie zdobywa pracując w szpitalach i przychodniach państwowych
i prywatnych. Swoją wiedzą i pasją dzieli się ze studentami medycyny Akademii Medycznej
w Łodzi oraz ze słuchaczami pomaturalnego studium fizjoterapii. Aby móc jak najlepiej
wykonywać swoją pracę stale korzysta z kursów doskonaląco-kształcących.
Pani Doktor jest osobą lubiąca słuchać pacjentów. Dobiera leczenie tak, by pacjent jak
najszybciej mógł wrócić do pełnej sprawności. Razem z zespołem specjalistów fizjoterapii,
dokłada wszelkich starań, by czas spędzony na zabiegach był czasem owocnej pracy
i zadowalających efektów.

Dr Monika Karbownik - Woźniakowska
Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
Zawsze życzliwa i cierpliwa tłumaczy pacjentom problematykę ich schorzenia. Wysłucha,
doradzi i zaproponuje najlepszą formę leczenia.

Dr Barbara Korzycka
Konsultantka chorób wewnętrznych i rehabilitacji medycznej z 20-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. W Centrum Medycznym MEDIPLAN pracuje jako
specjalista rehabilitacji ruchowej.
Przy współpracy z zespołem fizjoterapii, niesie pomoc pacjentom z dysfunkcjami narządu
ruchu, bólami mięśni, stawów. Z wizyty u Pani Doktor korzystają tez pacjenci po zabiegach
operacyjnych, by móc jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności. Zawsze pełna uśmiechu
i z pełnym zaangażowaniem prowadzi leczenie pacjenta.
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Dr Ksenia Jurczak
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Praktykę zawodową zdobyła pracując
w oddziałach szpitalnych oraz poradniach rehabilitacji. Od 2016 roku jest pracownikiem
Oddziału Dziennego w Nidzicy, Oddziału Dziennego w Kaliszu oraz poradni rehabilitacji
w Warszawie. Specjalizuje się w diagnostyce i terapii zaburzeń czynnościowych
i strukturalnych narządów ruchu.
Leczone choroby:
zespół bolesnego barku
stany pourazowe
zespół ciasnoty podbarkowej
uszkodzenia ścięgien
bark zamrożony
terapia po rekonstrukcji więzadeł stawów kolanowych, skokowych
zespoły bólowe kręgosłupa (rwa kulszowa, rwa ramienna)
entezopatie (łokieć tenisisty, więzadła rzepki)
dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych
wady postawy
leczenie rehabilitacyjne po alloplastykach stawów biodrowych, kolanowych, stawów
ramienno-barkowych

LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ – DZIECI
Dr Tatiana Łaszkowska-Płóciennik
Jest specjalistką rehabilitacji medycznej. W latach 1997-2000 studiowała na Wydziale
Pediatrycznym Akademii Medycznej w Grodnie oraz 2000-2002 na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia ukończyła z wyróżnieniem. W latach 2005-2010
była na rezydenturze w Klinice Rehabilitacji USK nr 5 w Łodzi. W 2010 roku uzyskała II st.
specjalizacji w rehabilitacji medycznej. Od 2010 roku jest związana z Centrum Rehabilitacji
Intermedicus.
W chwili obecnej prowadzi dwa Oddziały Dziennego Pobytu Rehabilitacji dla Dzieci
w Intermedicus Centrum Rehabilitacji dr Anny Błaszczyk (dawniej KRASZEWSKIEGO) oraz
Intermedicus Centrum Rehabilitacji Janosika. Ponadto prowadzi Oddział Dzienny Rehabilitacji,
realizujący świadczenia z zakresu prewencji rentowej ZUS. Dodatkowo współpracuje
z Centrum Medycznym Mediplan. Jest lekarzem z pasją. Odznacza się świetnym podejściem
do wszystkich pacjentów od niemowlaka do wieku podeszłego.

LOGOPEDA
Mgr Anna Sowińska
Posiada niezbędną wiedzę umożliwiającą skuteczną terapię z różnymi pacjentami – od wieku
niemowlęcego po osoby dorosłe. Zawodowo pracuje w jednym z łódzkich zakładów
opiekuńczo-leczniczych, gdzie czuwa nad poprawą komfortu porozumiewania się wśród osób
starszych z demencją starczą, chorobami Parkinsona i Alzhaimera. Swoje umiejętności
zawodowe wykorzystuje również w pracy z dziećmi.
Specjalizuje się w prowadzeniu terapii w wadach wymowy, jąkaniu, dzieci z niedosłuchem,
z rozszczepem. W pracy wykorzystuje szeroki zakres metod nauczania, w zależności od
indywidualnych potrzeb w procesie terapeutycznym. Dla każdego pacjenta przygotowuje
materiały do samodzielnych ćwiczeń w domu. Jej pasja to rękodzieło i tym zajmuje się
w wolnym czasie.
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ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU
Dr Wojciech Komorowski
W 2012 roku ukończył Wydział wojskowo-lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Staż
podyplomowy ukończył w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi,
następnie rozpoczął specjalizację w Klinice Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej w Centralnym
Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nieustannie podnosi swoje
kompetencje i wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach. Swoje
doświadczenie zdobywał w renomowanych ośrodkach ortopedycznych. Obecnie pracuje
w Klinice Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej w szpitalu CSK-CKD w Łodzi.
Leczone choroby:
ból kolana
złamania
łokieć tenisisty
ból biodra
ból barku
zwyrodnienie stawów
urazy
zespół cieśni nadgarstka
choroby zwyrodnieniowe
ostroga piętowa
bóle kręgosłupa
rwa kulszowa
zespoły przeciążeniowe
Zawsze z uśmiechem przyjmuje pacjenta. Dokłada wszelkich starań, by jak najwięcej
wytłumaczyć pacjentowi, na czym polega jego choroba i wyjaśnia jak może przebiegać
leczenie. Współpracuje z grupą specjalistów fizjoterapii, z którymi razem pomagają pacjentowi
szybciej powrócić do pełnej sprawności i korzystać z uroków dnia codziennego.

Dr Michał Piotrkowski
Ukończył studia medyczne na Gdańskim Wydziale Lekarskim. Specjalizant w Klinice Ortopedii
i Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi.
Specjalizuje się w:
leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów,
medycynie sportowej,
chorobach stawu skokowo-goleniowego
leczeniu uszkodzeń wewnętrznych stawu kolanowego
entezopatiach (łokieć tenisisty, golfisty),
leczeniu ortobiologicznym- PRP – osocze bogatopłytkowe,
leczeniu stymulującym zrost kostny,
leczeniu operacyjnym złamań,
leczeniu trudno gojących się ran.
Uśmiechnięty, pogodny lekarz. Stale pogłębia swoją wiedzę i doskonali swoje umiejętności
zabiegowe. Zawsze chętnie współpracuje z pacjentami i zespołem fizjoterapeutów, by efekt
leczenia była jak najlepszy dla pacjenta.
Prywatnie aktywny sportowiec, wieloletni zawodnik i reprezentant Polski w judo i trójboju
siłowym.
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PSYCHIATRA DOROŚLI I DZIECI
Dr Tomasz Serejko
Dr n. med. Tomasz Serejko specjalista psychiatra zajmuje się zaburzeniami psychicznymi.
Szuka ich przyczyn, analizuje wszystkie objawy, zajmuje się leczeniem pacjenta. Z racji wielu
lat pracy, nie są mu obce problemy wieku dziecięcego, młodzieżowego czy dorosłych.
Prowadzi leczenie z zakresu:
anoreksja,
bulimia,
nerwica,
depresje,
zaburzenia pamięci (choroba Alzheimera),
zachowania agresywne,
autoagresja, napady paniki,
uzależnienia od alkoholu,
uzależnienia od tytoniu,
uzależnienia od środków nasennych,
opieka długoterminowa,
moczenie nocne,
utrata osoby bliskiej, rozstania, utrata pracy,
leczenie ostrych stanów dekompensacyjnych (trudność przystosowaniem się
do sytuacji stresowej, która wywołuje u nich załamanie się dotychczasowych
mechanizmów obronnych. Objawy takiego stanu mogą być dość ostre. Należą do nich:
przejściowe zaburzenia umysłowe, stany lękowe, dezorientacja w czasie
i w przestrzeni, niedożywienie, odwodnienie, ostre stany regresji, napady melancholii
lub histerycznej nadpobudliwości.)

SPECJALISTA FIZJOTERAPII – DOROŚLI
Dr n.med Bogusława Kowacka
Fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem praktycznym (ukończyła AWF Katowice 1995),
specjalista fizjoterapii (od 2008 roku), dr nauk medycznych (2008) po obronie pracy na
Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Lekarskim w Łodzi, absolwent studium
doktoranckiego Aparatura i sprzęt medyczny przy Politechnice Łódzkiej.
Pasjonuje się praca z tkankami miękkimi, w układach tensegralnych mięśniowo-powięziowych,
jest zwolennikiem masażu tkanek głębokich w układach taśm mięśniowo-powięziowych,
specjalizuje się w neuromobilizacji, w masażach specjalistycznych i masażu klasycznym, a także
medycznym treningiem funkcjonalnym.
Ukończyła kursy specjalistyczne:
Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe Carol J Manheim
Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe
Advanced course Kinesiology Taping
Neuromobilizacje w terapii manualnej, wg koncepcji Butlera
Kurs z zakresu chiroplastyki odcinka szyjnego kręgosłupa HLVA
Manualny drenaż limfatyczny z elementami kompresjoterapii.
Anatomy Trains: Manual Therapy Extended
Kurs Neurodynamiki klinicznej. The Upper quater on clinical neurodynamics. The
Lower quater on clinical neurodynamics.
Kurs Tomas Myers’ Facial Release for Structural Balance Series: The Spine
Kurs Neck, Jaw, Cranium: Advanced Soft Tissue Approaches
Balansowanie Miednicy wg A. Rigs
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SPECJALISTA FIZJOTERAPII – DOROŚLI/DZIECI
Mgr Justyna Jurek
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku fizjoterapia. Posiada kilkuletnie
doświadczenie w pracy jako fizjoterapeutka. Pracuje z dziećmi z wadami postawy, chorobami
neurologicznymi, genetycznymi, po urazach narządu ruchu oraz z zaburzeniami napięcia
mięśniowego i opóźnieniem rozwoju psychoruchowego. W swojej pracy łączy terapię pacjenta
z dobrą zabawą.
Ukończone kursy:
Kurs podstawowy koncepcji PNF;
Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci;
Fizjoterapia pediatryczna, ocena, terapia efekt;
Ocena oraz stymulacja psychoruchowa niemowlęcia i małego dziecka w oparciu
o neurofizjologię rozwoju;
Masaż tkanek głębokich z anatomią palpacyjną;
Taśmy mięśniowo-powięziowe;
Masaż klasyczny i sportowy;
Diagnostyka obrazowa;
Aktywność fizyczna kobiet w ciąży i po porodzie;
Warsztat: Techniki pracy tkanek miękkich w terapii blizn;

NEUROCHIRURG
Magdalena Mariasiewicz-Przesór
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. (2006-2012). W latach 2012-2013 odbyła
staż podyplomowy w III Szpitalu Miejskim im. K. Jonschera w Łodzi. 0d 2013 roku pracuje
w Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego
w Łodzi, w której odbywa szkolenie specjalizacyjne w zakresie neurologii oraz pracuje
naukowo w ramach studiów doktoranckich.
W centrum jej zainteresowań naukowych leży stwardnienie rozsiane. Prowadzi terapię
objawową SM (terapię spastyczności, drżenia, zaburzeń zwieraczy, bólów, dystonii). Prowadzi
także terapię chorych z bólami kręgosłupa i zespołami korzeniowymi (np. rwa kulszowa, rwa
ramienna) z tym związanymi. Zajmuje się leczeniem padaczki, bólów głowy, zawrotów głowy,
choroby Parkinsona, polineuropatii (m.in. polineuropatia cukrzycowa) oraz innych schorzeń
układu nerwowego. Posiada duże doświadczenie w leczeniu pacjentów po przebytych udarach
mózgu. Stara się aby jej pacjenci uzyskali kompleksową i profesjonalną opiekę. Stara się
podchodzić indywidualnie do diagnostyki i leczenia każdego pacjenta.
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CENNIK
CENNIK USŁUG
CENA 1 ZABIEGU
W PLN

CENA PAKIETU
10 ZABIEGÓW
W PLN

Ćwiczenia w odciążeniu UGUL

17,00

153,00

Ćwiczenia czynne wolne / Instruktaż ćwiczeń

38,00

342,00

Ćwiczenia korygujące postawę

48,00

432,00

Indywidualna praca z fizjoterapeutą
Indywidualna praca z fizjoterapeutą KOMPLEKSOWE ZABIEGI
WYBRANE PRZEZ FIZJOTERAPEUTĘ
Ćwiczenia indywidualne dna miednicy

70,00

630,00

108,00

972,00

48,00

432,00

Instruktaż ćwiczeń

38,00

342,00

Płyta z prezentacją ćwiczeń w warunkach domowych

22,00

198,00

Rotor KKG/KKd lub rower/bieżnia

11,00

99,00

Ćwiczenia manualne dłoni na przyrządach

11,00

99,00

Wyciąg w UGULu

19,00

171,00

Neuromobilizacja

97,00

873,00

Kinesiotaping estetyczny (twarzy)

38,00

342,00

Kinesiotaping stomatologiczny

38,00

342,00

Kinesiotaping

45,00

405,00

Kinesiotaping + diagnostyka

70,00

630,00

Cross-taping

10,00

90,00

13,00

117,00

17,00

153,00

Ultradźwięki (jedna okolica)

16,00

144,00

Fonoforeza (jedna okolica)

16,00

144,00

Fala uderzeniowa

65,00

585,00

Fala uderzeniowa - 3 zabiegi

160,00

------------

Fala uderzeniowa - 5 zabiegów

270,00

------------

Laser wysokoenergetyczny

38,00

------------

Laser wysokoenergetyczny - 3 zabiegi

97,00

------------

Laser wysokoenergetyczny - 5 zabiegów

162,00

------------

Pakiet: 3 x fala uderzeniowa + 3 x laser wysokoenergetyczny

249,00

------------

Pakiet: 5 x fala uderzeniowa + 5 x laser wysokoenergetyczny

410,00

------------

Laser scaner

11,00

99,00

Laseroterapia punktowa

15,00

135,00

Impulsowe PM, DKF, Terapuls

11,00

99,00

Naświetlanie promieniami IR-Solux

11,00

99,00

Krioterapia

17,00

153,00

Kąpiel wirowa KG/KD

22,00

198,00

NAZWA USŁUGI
KINEZYTERAPIA

ZABIEGI FIZYKALNE
Elektroterapia (Galwanizacja, Jonoforeza prądy diadynamiczne,
prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy Träberta, prądy Kotza)
Elektrostymulacja, Tonoliza
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CENA 1 ZABIEGU
W PLN

CENA PAKIETU
10 ZABIEGÓW
W PLN

Masaż całkowity - rehabilitacyjny

180,00

1 620,00

Masaż całkowity - relaksacyjny, ujędrniający

190,00

1 710,00

Masaż częściowy - rehabilitacyjny

48,00

432,00

Masaż częściowy - ujędrniający

60,00

540,00

Masaż częściowy relaksacyjny - dłonie, stopy, kark, twarz

60,00

540,00

Masaż sportowy

110,00

990,00

Masaż Kobido

170,00

1 530,00

Masaż Kobido + kinesiotaping twarzy

190,00

1 710,00

Masaż gorącą świecą częściowy

110,00

990,00

Masaż gorącą świecą całe ciało

190,00

1 710,00

Masaż blizny

38,00

342,00

Masaż w Migrenach/ Bólach głowy

50,00

450,00

Masaż stomatologiczny

70,00

630,00

Masaż całego kręgosłupa

70,00

630,00

Masaż relaksacyjny pleców

80,00

720,00

Masaż rozluźniający tkanki leczniczy całkowity

216,00

1 944,00

Masaż tkanek głębokich (powięziowy)

130,00

1 170,00

Masaż tkanek głębokich (powięziowy) częściowy

70,00

630,00

Masaż punktów spustowych

97,00

873,00

Drenaż limfatyczny manualny

87,00

783,00

Drenaż twarzy manualny

54,00

486,00

Drenaż limfatyczny mechaniczny

27,00

243,00

Okłady borowinowe

54,00

486,00

Okłady borowinowe - 3 zabiegi

130,00

------------

Okłady borowinowe - 5 zabiegów

215,00

------------

Okłady borowinowe - 5 zabiegów

215,00

------------

Peronalny

90,00

810,00

DUO

130,00

450,00

Grupowy

35,00

120,00

NAZWA USŁUGI
MASAŻE

MEDYCZNY TRENING

TERAPIA KOLAGENOWA
TERAPIA BÓLU - MEZOTERAPIA
1 ampułka

180,00

2 ampułki

250,00

LECZENIE OSOCZEM BOGATOPŁYTKOWYM / FIBRYNĄ BOGATOPŁYTKOWĄ
Leczenie schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego: tendinopatii, entezopatii: łokieć tenisisty, łokieć golfisty,
tendinopatia więzadła rzepki (kolano skoczka), tendinopatia ścięgna Achillesa, enetzopatia rozcięgna
podeszwowego, zespół bolesnego barku
1 staw
2 stawy

650.00 - 800.00
1200.00 - 1300.00
Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego lub stawu biodrowego

1 staw

800,00

2 stawy

1400,00
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CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
Nazwa badania
Mocz - ba da ni e ogól ne
OB
Rozma z krwi
PT (INR)
APTT
D-di mer, i l oś ci owo
Gl ukoza
El ektrol i ty (Na , K)
Sód
Pota s
Li pi dogra m (CHOL, HDL, ni e-HDL, LDL, TG)
Chol es terol ca łkowi ty
Chol es terol HDL
Chol es terol LDL met. bezpoś redni ą
Trójgl i cerydy
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)
ALT
AST
Fos fa ta za za s a dowa
Bi l i rubi na ca łkowi ta
Bi l i rubi na zwi ąza na (bezpoś redni a )
Bi l i rubi na wol na (poś redni a )
GGTP
Dehydrogena za ml ecza nowa
Li pa za
Amyl a za
Moczni k
Krea tyni na
Kwa s moczowy
Al bumi na
Żel a zo
Ferrytyna
Wa pń ca łkowi ty
Fos for ni eorga ni czny
Ma gnez

Cena
14,30
12,10
16,50
16,50
16,50
55,00
12,10
24,20
13,20
12,50
33,00
12,50
14,60
33,25
15,40
50,60
12,50
12,50
14,60
14,30
16,70
35,50
17,60
19,80
31,90
19,80
14,30
50,60
13,20
18,70
18,70
42,90
15,40
15,40
15,40

BADANIA KAŁU
Nazwa badania
Ka ł - krew uta jona (bez di ety)

Cena
23,11

MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB
REUMATOLOGICZNYCH
Nazwa badania
CRP, i l oś ci owo
Proka l cytoni na , i l oś ci owo
ASO, i l oś ci owo
CK-MB, a ktywnoś ć

Cena
29,70
77,00
33,00
31,30

DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB
SERCA
Nazwa badania
CK
Mi ogl obi na
Homocys tei na
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Cena
18,70
50,60
66,60

HEMATOLOGIA
Nazwa badania
Morfol ogi a krwi (pełna )
Płytki krwi

Cena
15,70
14,00

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
Nazwa badania
TSH
FT4
FT3
a nty-TPO
a nty-TG

Cena
25,30
29,70
29,70
50,60
50,60

HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA
GINEKOLOGICZNE
Nazwa badania

Cena

FSH

31,30

LH

33,00

Proges teron
Prol a ktyna
Beta -HCG
Andros tendi on
Tes tos teron

33,00
33,00
38,50
55,00
40,70

DIAGNOSTYKA ANEMII
Nazwa badania
Wi ta mi na B12
Kwa s fol i owy

Cena
44,00
45,10

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
Nazwa badania
Hemogl obi na gl i kowa na met. HPLC
Hemogl obi na gl i kowa na

Cena
36,50
28,00

DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
Nazwa badania
Wi ta mi na D meta bol i t 25(OH)

Cena
77,00

DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
Nazwa badania
HE4
PSA ca łkowi ty
CEA
CA 125
CA 15-3
CA 72-4

Cena
106,70
38,70
44,80
44,80
44,80
88,00

INFEKCJE
Nazwa badania
HBs a ntygen
HCV przeci wci a ła
HIV Ag/Ab (Combo)
Herpes s i mpl ex vi rus (HSV-1/2) IgG
Chl a mydi a tra choma ti s IgA
Borel i oza IgG
Borel i oza IgM

Cena
30,80
47,30
52,80
61,60
57,20
58,10
58,10

AUTOIMMUNOLOGIA
Nazwa badania
PPJ (ANA1) met. IIF, tes t przes i ewowy

Cena
63,80

ALERGOLOGIA
Nazwa badania
IgE ca łkowi te

Cena
38,50
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GODZINY OTWARCIA
pon. – pt. 7:30 - 19:00

ADRES
Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 133 d
Łódź 92-318

KONTAKT
Tel. 42 256 64 47, 502 288 088
kontakt@cmmediplan.pl

DOJAZD
Tramwaj: 10A, 10B. 8A. 8B, 9
Autobus: 60C, 75B, 80, 96A

