CENTRUM MEDYCZNE ALFAMEDICA SILESIA NORTH
Centrum Medyczne Alfamedica Silesia North skupia pod wspólnym dachem szereg poradni
specjalistycznych, kompleksowe usługi stomatologiczne, Szpital Chirurgii Jednego Dnia, pracownię
endoskopową, poradnię medycyny pracy i wiele innych usług medycznych.

ZAKRES USŁUG:
1.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE
◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦

◦
◦
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◦
◦
◦
◦

2.

Laryngologiczna
Laryngologiczna dla dzieci
Chirurgii Ogólnej
Chirurgii Plastycznej
Chorób zakaźnych
(szczególnie leczenie boreliozy)
Ortopedyczna
Urologiczna
Kardiologiczna
Endokrynologiczna
(w tym biopsja cieknoigłowa)
Nefrologiczna
Gastrologiczna
Pulmonologiczna
Dermatologiczna
Neurologiczna
Dietetyczna
Lekarza Medycyny Rodzinnej
(dorośli, dzieci)

PRACOWNIA ENDOSKOPOWA
(badania KOLONOSKOPII, GASTROSKOPII,
badania w znieczuleniu ogólnym,
usuwanie polipów)
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3.

KOMPLEKSOWE USŁUGI
STOMATOLOGICZNE
(implantologia, leczenie kanałowe pod
mikroskopem, protezy, mosty, stomatologia
dziecięcia, stomatologia zachowawcza,
zabiegi w znieczuleniu ogólnym, znieczulenie
komputerowe, laserowa diagnostyka
próchnicy niewidocznej na powierzchni zęba)

4.

CENTRUM LECZENIA OTYŁOŚCI
(konsultacje, pełen zakres badań, opieka dietetyka, indywidualnie opracowana dieta,
nieinwazyjne wszczepianie balonu dożołądkowego, opieka lekarza prowadzącego)

5.

FIZJOTERAPIA
(masaże, drenaż limfatyczny, terapia manualna)

6.

CHIRURGIA JEDNEGO DNIA
◦ OKULISTYKA
▪ operacje zaćmy
▪ laserowa korekcja wzorku

◦ UROLOGIA
▪ operacje pęcherza moczowego
▪ operacje jąder
▪ operacje cewki moczowej
▪ usunięcie żylaków powrózka nasiennego
▪ resekcja gruczolaka stercza przezcewkowa

◦ CHIRURGIA OGÓLNA (w tym naczyniowa, proktologia)
▪ operacje żylaków
▪ operacje przepuklin
▪ wycięcie pęcherzyka żółciowego
▪ usunięcie wyrostka robaczkowego
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◦ ORTOPEDIA
▪ leczenie innowacyjne (komórki macierzyste, terapia anty-interleukinowa)
▪ zabiegi małoinwazyjne – np. artroskopie, operacje cieśni nadgarstka
▪ leczenie biologiczne – osocze bogatokomórkowe
kom. macierzyste, transplantacja komórek powierzchni stawowych)
▪ pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na przeszczepianie komórek tkanki chrzetstnej i
zastosowanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – regeneracja stawu
kolanowego – NOWOŚĆ!

◦ CHIRURGIA PLASTYCZNA
▪ operacje piersi
▪ plastyka brzucha
▪ operacje onkologiczne i rekonstrkcyjne
▪ operacje powiek, uszu, nosa, ust
▪ ginekomasta
▪ usuwanie blizn i tatuaży
7.

OŚRODEK LECZENIA OTYŁOŚCI
◦ wszczepianie balonu dożołądkowego za pomocą gastroskopii (nieinwazyjne,
niechirurgiczne)
◦ konsultacje lekarza prowadzącego, który wszczepia balon dożołądkowy
– prof. dr hab. Maciej Gonciarz
◦ wyznaczenie planu diety i prowadzenie przez dietetyka przez cały okres odchudzania
przy pomocy balonu dożołądkowego
◦ poradnia dietetyczna
◦ fzjoterapia

8.

PORADNIA MEDYCYNY PRACY + BADANIA KIEROWCÓW
(badania okresowe, wstępne, kontrolne, badania na wszystkie kategorie praw jazdy)
- wszystkie badania na miejscu, w ciągu 1 dnia wraz z wydaniem orzeczeniem

9.

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA (RTG, Tomografa Komputerowa) W OBRĘBIE
GŁOWY
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10.

LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE – DIAGNOSTYKA
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 10.00

Kącik zabaw dla
najmłodszych

Współpraca z Towarzystwami Medycznymi w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych
i pakietów medycznych
Dzięki współpracy z PZU Zdrowie, TU Inter Polska ,TU
S.A. Compensa Vienna Insurance Group oraz
Medicover pacjenci ubezpieczeni w w/w
podmiotach mogą bezpłatnie podjąć leczenie
u specjalistów Alfamedica oraz wykonać tu badania
diagnostyczne w ramach swoich pakietów
medycznych.

W ramach współpracy Alfamedica Silesia North oferuje członkom Klubu:
 10% zniżki na konsultacje specjalistyczne
 5% zniżki na usługi z zakresu stomatologii
 5% zniżki na zabiegi i badania
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