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CZAS…
CZY MOŻNA GO COFNĄĆ
BEZ SKALPELA?
Najnowsze osiągnięcia medycyny estetycznej przedstawia
dr n. med. Krzysztof Jakubowski
– spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej,
Kierownik Centrum Medycyny Estetycznej
i Chirurgii Plastycznej Polmedic

Lekarze i placówki Polmedic
Zespół Poradni Specjalistycznych Polmedic I
ul. Domagalskiego 7
tel. 48 365 50 39, 48 340 19 90
Poradnia alergologiczna:
lek. med. Marzena Maksym – spec. chorób dziecięcych i alergologii
dr n. med. Teresa Pawlik – spec. chorób dziecięcych i alergologii
Poradnia chirurgii naczyniowej:
lek. med. Zbigniew Kupis – spec. chirurgii ogólnej i naczyniowej,
spec. angiolog (konsultacje komerycjne, USG Doppler kończyn dolnych)
Poradnia chirurgii ogólnej i onkologicznej:
dr n. med. Krzysztof Jakubowski – spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Centrum Medycyny Estetycznej i Chirurgii Plastycznej
lek. med. Jacek Sobaszek – spec. chirurgii ogólnej
lek. med. Bogusław Warchoł – spec. chirurgii ogólnej
Poradnia chirurgii plastycznej:
dr n. med. Edward Lewandowicz – spec. chirurgii plastycznej
(konsultacje komercyjne)
Poradnia dermatologiczna:
lek. med. Bożena Deja - Stępniewska – spec. dermat. i wenerologii
lek. med. Ewa Jurczak – spec. dermat. i wenerologii
lek. med. Maria Karsznia – dermatolog i wenerolog
lek. med. Martyna Kluzińska – spec. dermat. i wenerologii
Poradnia diabetologiczna:
lek. med. Halina Kwiecińska – spec. chorób wew. i diabetologii
Poradnia endokrynologiczna:
lek. med. Elżbieta Grabiec – spec. chorób dziecięcych i endokrynologii
lek. med. Ewa Sobieska – spec. chorób wew. i endokrynologii
lek. med. Elżbieta Tatarata – spec. chorób wew. i endokrynologii
Poradnia ginekologiczna – tel. 48 365 52 94:
lek. med. Gerard Dulski – spec. położnictwa i ginekologii
lek. med. Elżbieta Jakubowska – Woźniak – spec. położnictwa
i ginekologii
lek. med. Dariusz Skałbania – spec. położnictwa i ginekologii
lek. med. Leopold Szczepanowski – spec. położnictwa i ginekologii
lek. med. Leszek Zieliński – spec. położnictwa i ginekologii
Poradnia kardiologiczna – tel. 48 340 08 94:
lek. med. Sylwia Banaszak – spec. chorób wew. i kardiologii
lek. med. Marek Kita – spec. chorób wew. i kardiologii
lek. med. Paweł Świgoń – spec. chorób wew. i kardiologii
Poradnia leczenia osteoporozy:
lek. med. Ewa Sobieska – spec. chorób wew. i endokrynologii
lek. med. Jerzy Zahorski – spec. ortopedii i traumatologii
Poradnia ortopedyczna:
dr n. med. Grzegorz Izbicki – spec. ortopedii i traumatologii, Kierownik
ds. Medycznych
lek. med. Andrzej Jelonkiewicz – spec. ortopedii i traumatologii
dr n. med. Bolesław Linda – spec. ortopedii i traumatologii
lek. med. Hubert Kazubiński – spec. ortopedii i traumatologii
dr n. med. Marek Kwaczyński – spec. chirurgii urazowo – ortopedycznej (konsultacje komercyjne)
lek. med. Rafał Niemiec – spec. ortopedii i traumatologii
lek. med. Stanisław Sławiński – ortopeda i traumatolog
dr n. med. Andrzej Szmigiel – spec. chirurgii urazowo – ortopedycznej
i medycyny sportowej (konsultacje komercyjne)
lek. med. Bartosz Szmigiel
lek. med. Jerzy Zahorski – spec. ortopedii i traumatologii
lek. med. Ryszard Żurkiewicz – spec. ortopedii i traumatologii
Poradnia otolaryngologiczna:
lek. med. Anna Adamczyk – otolaryngolog, radiolog
lek. med. Mirosław Jakubowski – spec. otolaryngologii
dr n. med. Danuta Kucharska – spec. otolaryngologii
Poradnia urologiczna:
lek. med. Krzysztof Sander – spec. urologii
Poradnia zdrowego żywienia
Janina Skalska – dyplom. dietetyk (konsultacje komercyjne)
Pracownia RTG:
lek. med. Katarzyna Mrozowska – spec. radiologii
Pracownia USG:
lek. med. Lech Dobrowolski – spec. radiologii
lek. med. Katarzyna Mrozowska – spec. radiologii
lek. med. Rafał Niemiec – spec. ortopedii i traumatologii
lek. med. Stanisław Sławiński – ortopeda i traumatolog
lek. med. Michał Świechowski
Zespół Poradni Specjalistycznych Polmedic II
ul. Okulickiego 76
tel. 48 344 86 04, 48 381 08 88
Medycyna Pracy:
lek. med. Danuta Gniadek-Jonczewa – lek. chorób wew., spec.
reumatologii
Poradnia neurologiczna:
lek. med. Andrzej Borysowicz – spec. neurologii
lek. med. Henryk Jędrasek – spec. neurologii i med. lotniczej
dr n. med. Elżbieta Kowal – spec. neurologii (konsultacje komercyjne)
lek. med. Ewa Silczak – neurolog
lek. med. Jadwiga Waldek – spec. neurologii
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Co nowego…
Poradnia okulistyczna:
lek. med. Danuta Bugajska – okulista
lek. med. Jolanta Kanclerska – Kita – spec. chorób oczu
lek. med. Bogumiła Karpińska – spec. chorób oczu
Poradnia rehabilitacji:
lek. med. Katarzyna Sułecka-Skuza – spec. rehab. medycznej,
lek. chorób dziecięcych, Kierownik Poradni Rehabilitacji
dr n. med. Grzegorz Izbicki – spec. ortopedii i traumatologii
dr n.med. Roman Kowal – spec. ortopedii i traumatologii, spec. rehab.
medycznej
lek. med. Stanisława Różańska - Przytuła – spec. rehab. narządu
ruchu, lek. chorób dziecięcych
lek. med. Agnieszka Zawadzka – spec. rehab. med., lek. chorób wew.
Poradnia zdrowego żywienia:
Jadwiga Grudzińska – dyplom. dietetyk (konsultacje komercyjne)
Poradnia zdrowia psychicznego:
Agnieszka Gotkiewicz – spec. psychoterapeuta
lek. med. Ewa Kudas – spec. psychiatrii
lek. med. Halina Łopuszańska – spec. psychiatrii
lek. med. Marek Paliński – spec. psychiatrii
Centrum Medycyny Estetycznej i Chirurgii Plastycznej, ul. Okulickiego 76, tel. 609 800 008
Zespół Lekarzy Rodzinnych Polmedic
POZ I
ul. Domagalskiego 7
tel. 48 340 08 94
lek. med. Aneta Chwalińska – spec. med. rodzinnej
lek. med. Anna Dukowska-Jawoszek – spec. chorób dziecięcych
lek. med. Magdalena Glińska – spec. med. rodzinnej
lek. med. Małgorzata Górka – Kępka
lek. med. Mariusz Mieszkowski
lek. med. Izabela Mocarska – spec. med. rodzinnej
lek. med. Agnieszka Radziejowska – spec. chorób wew.
lek. med. Teresa Stępień – spec. med. rodzinnej, spec. chorób dziec.
lek. med. Małgorzata Szczodry – spec. med. rodzinnej, lek. chorób dziec.
POZ II
ul. Okulickiego 74
tel. 48 331 26 78
lek. med. Joanna Strawa – spec. med. rodzinnej, Kierownik Zespołu
Lekarzy Rodzinnych
lek. med. Agata Bartkiewicz
lek. med. Magdalena Glińska – spec. med. rodzinnej
lek. med. Danuta Jonczewska – Gniadek – lek. chorób wew., spec.
reumatologii i med. pracy
lek. med. Izabela Mocarska – spec. med. rodzinnej
lek. med. Magdalena Oficjalska
lek. med. Elżbieta Przybyłko - Jakubczyk – lek. chorób wew., spec.
chorób płuc
lek. med. Agnieszka Radziejowska – spec. chorób wew.
lek. med. Katarzyna Sułecka-Skuza – lek. chorób dziecięcych, spec.
rehab. medycznej
lek. med. Anna Wasil-Kieloch – spec. med. rodzinnej
Zespół Lecznictwa Szpitalnego Polmedic
Oddział Leczenia Jednego Dnia
ul. Domagalskiego 7
48 365 50 39, 48 340 19 90
Chirurgia ogólna
dr n. med. Krzysztof Jakubowski – spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej
lek. med. Zbigniew Kupis – spec. chirurgii ogólnej i naczyniowej, spec.
angiolog (laserowe i klasyczne operacje żylaków)
dr n. med. Andrzej Ostrach – spec. chirurgii ogólnej i naczyniowej
lek. med. Jacek Sobaszek – spec. chirurgii ogólnej
Chirurgia plastyczna
dr n. med. Edward Lewandowicz – spec. chirurgii plastycznej (zabiegi
komercyjne)
lek. med. Janusz Greese-Łyko – spec. chirurgii plastycznej, chirurg
ogólny (zabiegi komercyjne)
Położnictwo i ginekologia
lek. med. Gerard Dulski – spec. położnictwa i ginekologii
lek. med. Elżbieta Jakubowska - Woźniak – spec. położnictwa
i ginekologii
lek. med. Dariusz Skałbania – spec. położnictwa i ginekologii
lek. med. Leopold Szczepanowski – spec. położnictwa i ginekologii
lek. med. Leszek Zieliński – spec. położnictwa i ginekologii
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
dr n. med. Grzegorz Izbicki – spec. ortopedii i traumatologii

Otorynolaryngologia
lek. med. Mirosław Jakubowski – spec. otolaryngologii
dr n. med. Danuta Kucharska – spec. otolaryngologii

Rozmowa z Mariuszem Purcem, Prezesem
Zarządu Polmedic sp. z o.o., o wizji zarządzania
spółką, bieżących działaniach, wyznaczonych
celach i planach rozwoju

Urologia
lek. med. Krzysztof Sander – spec. urologii
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej PROF – MED sp. z o.o.
Zespół Poradni Specjalistycznych
ul. Osiedlowa 9
tel. 48 365 53 61, 48 366 11 14
Poradnia alergologiczna i pulmonologiczna
lek. med. Iwona Kupidura – internista, spec. pulmonologii i alergologii
(konsultacje komercyjne)
Poradnia chirurgii ogólnej
lek. med. Krzysztof Baryłka – spec. chirurgii dziecięcej (konsultacje
komercyjne)
lek. med. Łukasz Gawroński
lek. med. Zbigniew Kupis – spec. chirurgii ogólnej i naczyniowej,
spec. angiolog (konsultacje komerycjne, USG Doppler kończyn dolnych)
lek. med. Wojciech Majchrzak – spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej
lek. med. Aleksander Marczenko – lek. chirurg ogólny
lek. med. Dariusz Orczykowski – spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej
dr n.med. Andrzej Ostrach – spec. chirurgii ogólnej i naczyniowej
lek. med. Aleksander Ruzik – spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej
lek. med. Jacek Sobaszek – spec. chirurgii ogólnej
lek. med. Tomasz Szadkowski – spec. chirurgii ogólnej
Poradnia ginekologiczna
dr hab. n. med. prof. UT– H Zbigniew Banaczek – spec. położnictwa
i ginekologii, spec. ginekologii onkologicznej
lek. med. Mateusz Ciecierski – spec. położnictwa i ginekologii
(konsultacje komercyjne)
lek. med. Władysław Maroszyński – spec. położnictwa i ginekologii
lek. med. Alicja Oleszczuk-Milczek – spec. położnictwa i ginekologii
Poradnia proktologiczna
lek. med. Wojciech Majchrzak – spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej
lek. med. Dariusz Orczykowski – spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej
lek. med. Jacek Sobaszek – spec. chirurgii ogólnej
Poradnia rehabilitacyjna
lek. med. Katarzyna Sułecka-Skuza – spec. rehab. medycznej,
lek. chorób dziecięcych, Kierownik Poradnii Rehabilitacji
lek. med. Julita Drahal-Fila – spec. rehab. medycznej, chirurg ogólny
lek. med. Katarzyna Rzepka-Zylik – spec. rehab. medycznej
lek. med. Stanisława Różańska-Przytuła – spec. rehab. narządu ruchu,
lek. chorób dziecięcych
Poradnia urologiczna
lek. med. Andrzej Alter – spec. urologii, chirurg
lek. med. Radosław Molga – spec. urologii FEBU
Poradnia zdrowego żywienia
Janina Skalska – dyplom. dietetyk (konsultacje komercyjne)
Zespół Lecznictwa Szpitalnego
Oddział Leczenia Jednego Dnia
ul. Osiedlowa 9
tel. 48 365 53 61, 48 366 11 14
Chirurgia ogólna
lek. med. Łukasz Gawroński
lek. med. Zbigniew Kupis – spec. chirurgii ogólnej i naczyniowej, spec.
angiolog (laserowe i klasyczne operacje żylaków)
lek. med. Wojciech Majchrzak – spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej
lek. med. Aleksander Marczenko – chirurg ogólny
lek. med. Dariusz Orczykowski – spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej
dr n. med. Andrzej Ostrach – spec. chirurgii ogólnej i naczyniowej
lek. med. Aleksander Ruzik – spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej
lek. med. Jacek Sobaszek – spec. chirurgii ogólnej
lek. med. Tomasz Szadkowski – spec. chirurgii ogólnej
Położnictwo i ginekologia
dr hab. n. med. prof. UT – H Zbigniew Banaczek – spec. położnictwa
i ginekologii, spec. ginekologii onkologicznej
lek. med. Władysław Maroszyński – spec. położnictwa i ginekologii
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
lek. med. Maciej Bartnik – spec. ortopedii i traumatologii
lek. med. Marek Karaś – spec. ortopedii i traumatologii
lek. med. Leszek Kudas – spec. ortopedii i traumatologii
lek. med. Adam Roguś – spec. ortopedii i traumatologii, chirurg ogólny
lek.med. Dariusz Szewczyk – spec. ortopedii i traumatologii
Otorynolaryngologia
lek. med. Krystyna Młyńczyk-Budzynowska – spec. otolaryngologii
i alergologii, spec. anestezjologii
Urologia
lek. med. Andrzej Alter – spec. urologii, chirurg ogólny
lek. med. Radosław Molga – spec. urologii FEBU

Pana nazwisko jest doskonale znane
w Radomiu, chociaż nie było dotąd kojarzone z branżą medyczną. Jak doszło do
tego, że zainteresował się Pan tym sektorem rynku?
Branżą medyczną oraz zdrowym stylem
życia interesowałem się już od dawna.
W ubiegłym roku kupiłem istniejącą od lat
radomską spółkę Prof-Med z siedzibą przy
ul. Osiedlowej 9. Mając na celu stworzenie
kompleksowej placówki medycznej o dużym potencjale rozwoju w styczniu 2013
roku wniosłem ją aportem do spółki Polmedic. Od kwietnia tego roku, po zmianach
własnościowych i organizacyjnych, jestem
Prezesem Zarządu spółki Polmedic i zarazem jej największym udziałowcem.
Czy Pana związek z branżą medyczną ma
jedynie charakter biznesowy, czy ma też
głębsze znaczenie?
W obecnych czasach każde działanie opiera się w pewnym stopniu o biznes, również
branża medyczna. A czy moje działanie
ma głębsze znaczenie? Zdecydowanie tak
- uważam, że jeżeli pragnie się odnieść sukces w jakiejś dziedzinie to trzeba się w nią
zaangażować w 100% i nie myśleć, że jest
to sposób na zarabianie pieniędzy tylko
przedsięwzięcie, które trzeba zorganizować i prowadzić w sposób najlepszy z możliwych. Nigdy nie myślałem o tym, jak prowadzić biznes, żeby był korzystny tylko dla
mnie. Równie istotne było i jest dla mnie to,
by jego prowadzenie było korzystne także
dla klientów, a w tym przypadku pacjentów
Polmedic.

cowników będą odpowiednio doceniane
i nagradzane. Chciałbym stworzyć miejsce
pracy, w którym umożliwia się swobodę
działania i zaangażowania, przedstawia perspektywy rozwoju i umacnia przekonanie,
że to co wspólnie budujemy ma znaczenie.
Jest dla mnie oczywistym, że bez zaangażowanych, profesjonalnych pracownikow
firma nie mogłaby oferować usług na odpowiednio wysokim poziomie. A zadowolony
pacjent to w Polmedic priorytet.
Proszę powiedzieć o bieżących działaniach Polmedic, planach na przyszłość
i wizjach rozwoju.
Obecnie jesteśmy na etapie zakupów nowoczesnego sprzętu medycznego dla naszych
placówek, prowadzimy także rozmowy i zapraszamy do współpracy najlepszych lekarzy. Pracujemy także nad wprowadzeniem
w dwóch podmiotach Prof-Med i Polmedic
jednakowych, wysokich i przyjaznych dla
pacjenta standardów wykonywania usług
medycznych. Zamierzamy ujednolicić
procedury zarządzania oraz wprowadzić
system zarządzania jakością w Prof-Med
(w Polmedic system taki już działa). W dalszym etapie chcemy znacznie zwiększyć
ilość świadczeń medycznych. W tym celu od
1 stycznia 2014 roku zamierzamy przygotować dodatkowe 1500 m2 powierzchni pod
świadczoną działalność medyczną.
Czy planuje Pan poszerzanie profilu działalności Polmedic - otwieranie nowych
poradni, gabinetów specjalistycznych,
pracowni?

Będąc pracodawcą z wyboru mam ambicję
tworzenia takiego miejsca pracy, w którym wiedza, umiejętności i doświadczenie
zaangażowanych pracowników i współpra-

Chcemy być przede wszystkim kompleksowym podmiotem medycznym, czyli takim,
który zapewnia opiekę od podstawowej
opieki zdrowotnej, poprzez specjalistów,
rehabilitację po hospitalizację planową.
Stawiamy również na rozwój świadczeń medycznych nie objętych finansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia. Przykładem
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Jak postrzega Pan siebie jako
pracodawcę?
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może być medycyna estetyczna, gdzie już
dziś dysponujemy profesjonalnym sprzętem i posiadamy najlepszych specjalistów
- myślę, że nie tylko w mieście, ale i w kraju. Będziemy też rozwijać rodzinne pakiety
medyczne tak, aby nasi pacjenci bez kolejek
mogli dostać się do swojego lekarza. Poszerzamy również naszą ofertę zakładowych
planów opieki medycznej dostosowanych
do potrzeb danego pracodawcy - od medycyny pracy i profilaktyki zdrowotnej po
opiekę specjalistyczną. Prywatna opieka
medyczna oferowana przez Polmedic jest
korzystną inwestycją dla pracodawcy, a jednocześnie wymiernym benefitem dla pracowników i ich rodzin. Znając indywidualne
potrzeby i wymagania klienta doradzamy
najlepsze rozwiązania medyczne.
Polmedic ma w Radomiu ugruntowaną
pozycję, ale konkurencja także ma bogate plany. Jaki jest lub będzie główny argument, dla którego to z Waszych usług
będą jednak korzystać pacjenci?
Uważam, że w każdej dziedzinie konkurencja jest niezbędna, porównanie daje możliwość postępu, napędza rozwój. Chciałbym, aby to Polmedic wyznaczał w mieście
wysokie standardy i stawał się wzorem do
naśladowania przez pozostałe placówki. Na
bieżąco będziemy monitorować zapotrzebowanie na usługi medyczne w Radomiu
i dostosowywać ofertę tak, aby nikt nie
musiał szukać specjalistów poza miejscem
swojego zamieszkania.
Czy Pana zdaniem jest szansa, aby nie
tylko w Radomiu, ale również w Polsce
przestało funkcjonować stwierdzenie,
że „służba zdrowia jest chora”?
Jeżeli byłoby inaczej nie wiązałbym się z tą
branżą. Jestem przekonany, że nikt nigdy
nie pomyśli o placówkach Polmedic w ten
sposób.

Chirurgia jednego dnia

NICI SILHOUETTE-SOFT™
- LIFTING BEZ SKALPELA
dr n. med. Krzysztof Jakubowski
– spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej,
Kierownik Centrum Medycyny Estetycznej i Chirurgii Plastycznej Polmedic

Dlaczego kobiety na całym świecie pokochały nici Silhouette-Soft™?
Ponieważ są niewidocznym sprzymierzeńcem w osiągnięciu widocznego efektu: młodego i promiennego wyglądu.
I to bez użycia skalpela.
Zabieg z wykorzystaniem nici Silhouette-Soft™ jest nowoczesną metodą redukującą zwiotczenie skóry i eliminującą
pierwsze oznaki starzenia. Silhouette-Soft™ to dwukierunkowe, przezroczyste nici ze stożkami. Materiały wykorzystane do
produkcji nici - kwas polimlekowy i kwas glikolowy - czynią je
w pełni wchłanialnymi. Mogą być z powodzeniem stosowane u osób ze skórą wrażliwą i skłonną do alergii. Każda z nici
wyposażona jest w osiem małych stożków, które zakotwiczają
w tkance podskórnej tworząc napięcie, które podnosi zwiotczałą skórę. Z czasem wokół nici dochodzi do powstania nowych
włókien kolagenowych, co prowadzi do dalszego uniesienia
skóry i utrzymania napięcia w tkankach miękkich.

Efekty
widoczne są natychmiast po zabiegu: zwiększa się napięcie
skóry, wygładzeniu ulegają bruzdy nosowo-wargowe, poprawiony zostaje owal twarzy i kształt policzków. Rezultaty
zabiegu utrzymują się nawet do 18 miesięcy. Nici Silhouette-Soft™ można z powodzeniem łączyć z innymi zabiegami
medycyny estetycznej.

Zabieg Silhouette-Soft™ oraz inne zabiegi niechirurgicznego liftingu twarzy i ciała wykonuje dr n. med. Krzysztof
Jakubowski – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej,
lekarz medycyny estetycznej.

Zabieg
z wykorzystaniem nici Silhouette-Soft™ przeprowadzany jest
w gabinecie lekarskim. Jest bardzo komfortowy dla pacjenta, nie wymaga żadnych nacięć czy szwów. Wykonywany jest
w znieczuleniu miejscowym, podawanym w miejscu wejścia
i wyjścia nici. Umieszczone pod skórą nici są niewidoczne i niewyczuwalne. Cały zabieg trwa zaledwie 30 minut, nie wymaga
hospitalizacji ani długiej rekonwalescencji.

Na konsultacje i zabiegi zapraszamy
do Polmedic w Radomiu,
ul. Okulickiego 76, tel. 609 800 008

Czy wiesz, że ...
Zabieg z użyciem nici Silhouette
wykonywany jest na świecie co
15 min.

Efekty zastosowania zabiegu
Nici Silhouette-Soft™ zostały
opracowane przez amerykańskich naukowców, produkowane
są w Michigan w USA w oparciu
o 6-letnie doświadczenie w produkcji nici do liftingu.
Bezpieczeństwo materiałów,
z których produkowane są nici
Silhouette-Soft™ gwarantuje
najważniejszy amerykański
organ kontrolny FDA (Urząd ds.
Żywności i Leków).

przed zabiegiem

5

30 dni po zabiegu

Medycyna Estetyczna
Przebarwienia to plamy na skórze, które powstają na skutek
nierównomiernego gromadzenia się melaniny w komórkach.
Stanowią dość powszechny defekt kosmetyczny, który nasila się wraz z wiekiem. Przebarwienia dotyczą 30% kobiet po
30-tym roku życia i aż 90% kobiet po 50-tym roku życia. Przebarwienia występują najczęściej na twarzy, dekolcie i grzbietach rąk, czyli w miejscach, które najbardziej są narażone na
działanie promieni słonecznych. Równie istotnym czynnikiem
determinującym powstawanie przebarwień obok promieni
UV są także czynniki genetyczne, hormonalne (okres ciąży,
przyjmowanie środków antykoncepcyjnych, menopauza)
i zaburzenia endokrynologiczne. Do najczęściej obserwowanych nabytych przebarwień skóry zaliczamy: piegi, plamy soczewicowate, ostudę, przebarwienia pozapalne i polekowe.
Jest wiele zabiegów, które w trwały sposób pozwolą pozbyć
się problemu. Wyboru najodpowiedniejszej metody dokonuje lekarz medycyny estetycznej
w zależności od rodzaju przebarwienia i stanu skóry pacjenta. Możemy zastosować
mikrodermabrazję wodno-tlenową,
peeling Yellow Peel, Cosmelan czy też
laseroterapię.
Redukcja przebarwień polega
głównie na intensywnym złuszczaniu naskórka oraz stosowaniu
preparatów depigmentujących,
które hamują enzym uczestniczący
w procesie wytwarzania melaniny.

Pochłonięci rytmem dnia codziennego zapomnieliśmy już o sezonie
wakacyjnym i jego urokach. Pamięta o nim natomiast nasza skóra,
która nosi na sobie negatywne skutki działania promieni słonecznych
w postaci brązowych plam.

jest metodą bezkontaktowego złuszczania naskórka. Czynnikiem złuszczającym jest rozpylany pod ciśnieniem strumień soli fizjologicznej i powietrza.
Mikrodermabrazja delikatnie redukuje plamy i zmiany pigmentacyjne, wpływa na poprawę kolorytu skóry. Dodatkowo efektywnie oczyszcza, nawilża i uelastycznia skórę.
Mikrodermbrazja wodno-tlenowa stanowi przygotowanie
do zabiegów laserowego odmładzania skóry. Stosuje się ją
również w terapiach łączonych z innymi zabiegami tj. peeling
chemiczny czy mezoterapia igłowa, co korzystnie wpływa na
przyspieszenie i zwiększenie efektów terapeutycznych.

Laseroterapia
wykorzystuje mechanizm pochłaniania światła lasera przez
melaninę zawartą w skórze. Do niedużych przebarwień stosowany jest laser Alexandrytowy lub Nd-Yag. Gdy przebarwienia obejmują większe partie skóry takie jak dekolt czy
dłonie, a dodatkowo zależy nam na pozbyciu się drobnych
zmarszczek i odmłodzeniu skóry zastosowanie ma laser
Fraxel. Zabiegi laserowe są bezbolesne, towarzyszy im jedynie uczucie rozgrzania skóry.
Kilka godzin po zabiegu przebarwienie
może się zrobić ciemniejsze co stanowi naturalną reakcję organizmu.
Dzień po zabiegu zaczyna się stopniowe złuszczanie, które trwa kilka
dni. Aby skutecznie pozbyć się
przebarwień może być konieczne
powtórzenie zabiegu w odstępie
4-6 tygodni.
Leczenie przebarwień powinno być
prowadzone wielokierunkowo, przy
ścisłej współpracy pacjenta z lekarzem
medycyny estetycznej lub kosmetologiem. Niektóre sytuacje wykluczają możliwość
zastosowania konkretnego zabiegu. Jest to najczęściej okres ciąży, karmienia piersią, stan infekcji wirusowych
i bakteryjnych, czynnych infekcji skórnych (opryszczka),
przyjmowanie określonych leków (antykoagulanty, retinoidy,
sterydy). Przez kilka tygodni po przebytym zabiegu konieczne jest stosowanie kremu ochronnego z wysokim filtrem UV
(50+). Ważne, by unikać solarium i ekspozycji na działanie
promieni słonecznych. Z tego powodu większość zabiegów
redukujących przebarwienia - z wyjątkiem mikrodermabrazji
i Cosmelanu - wykonywanych jest jesienią i zimą.

Yellow Peel
jest peelingiem chemicznym działającym na kilku poziomach: aktywne składniki zawarte w peelingu wywołują kolejno złuszczenie i odnowę naskórka, stymulują komórki do
produkcji kolagenu i elastyny, a następnie usuwają istniejące
przebarwienia i zapobiegają powstawaniu nowych. Intensywność zabiegu jest indywidualnie dostosowywana i jest
uzależniona od ilości nakładanych warstw preparatów. Yellow
peel poza przebarwieniami niweluje także blizny po trądziku,
drobne zmarszczki, reguluje zaburzenia łojotokowe skóry.

O przebarwieniach skóry i metodach ich redukcji opowiada kosmetolog Emilia Hajduk.
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to zabieg cieszący się bardzo dużą popularnością. Ma działanie silnie rozjaśniające i depigmentujące. Jest prosty a przy
tym niezwykle skuteczny. Polega na nałożeniu maski (Cosmelan 1) na leczone obszary, którą po kilku godzinach pacjent
zmywa w domu. Warunkiem powodzenia kuracji jest codzienne stosowanie kremu depigmentującego (Cosmelan 2) przez
okres co najmniej miesiąca. Zabieg pozwala na pozbycie się
przebarwień w czasie krótszym niż 30 dni.

Przebarwienia
stanowią dość powszechny
defekt kosmetyczny, który
nasila się wraz
z wiekiem

Mikrodermabrazja
wodno – tlenowa

SKÓRA
BEZ PRZEBARWIEŃ

Cosmelan
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Na konsultacje lekarskie
oraz zabiegi medycyny estetycznej
zapraszamy do Polmedic w Radomiu,
ul. Okulickiego 76, tel. 609 800 008

Rehabilitacja

EEG BIOFEEDBACK
- GIMNASTYKA DLA MÓZGU
W jaki sposób możemy lepiej wykorzystać możliwości swojego umysłu?
Co zrobić, by poprawić koncentrację, szybciej przyswajać wiedzę, mieć lepszą
pamięć? Jak zapanować nad lękiem i stresem? W jaki sposób podejmować
optymalne decyzje przy równoczesnym wewnętrznym wyciszeniu?
Odpowiedzią na te i inne pytania dotyczące efektywności pracy mózgu są treningi EEG Biofeedback.

Czym jest EEG Biofeedback?
EEG Biofeedback jest naukową metodą usprawniającą pracę mózgu. Nazwa
metody oznacza biologiczne sprzężenia
zwrotne (biofeedback), czyli dostarczanie człowiekowi natychmiastowej informacji zwrotnej o zmianach jego stanu
fizjologicznego. W trakcie treningu pacjent uczy się świadomego sterowania
procesem wytwarzania fal mózgowych,
doświadcza w jaki sposób mózg reaguje
w różnych sytuacjach i uczy się kontroli
nad nim.
Jak wygląda trening?
Treningi prowadzone są przez doświadczonego terapeutę przy współpracy
lekarza neurologa. Do głowy pacjenta
podłączane są elektrody, które odbierają amplitudę i częstotliwość fal mózgowych. Komputer na bieżąco odczytuje
aktualny stan umysłu, który następnie
przedstawia w postaci graficznej - gry
komputerowej. Pacjent obserwuje grę
na własnym ekranie i kieruje nią wyłącznie za pomocą pracy swojego umysłu,
bez używania klawiatury czy myszy. Przy
wzroście pożądanych częstotliwości fal
mózgowych pacjent otrzymuje nagrodę
w grze (np. samochód jedzie po wyznaczonym torze lub rakieta przyspiesza,
towarzyszy temu przyjemny dźwięk).
Przy wzroście niepożądanych fal pacjent
nie odnosi sukcesu w grze (samochód
zjeżdża z toru, rakieta zwalnia lot, przy
jednoczesnym nieprzyjemnym dźwięku). Mózg stopniowo reaguje na motywacyjne nagrody proponowane przez
komputer. W ten sposób umysł uczy
się nowych bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych, co pozwala
lepiej się skupić, dłużej przebywać w stanie podwyższonej uwagi przy jednoczesnej relaksacji. Wielokrotne powtarzanie
treningu automatyzuje ten proces.
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Intensywność treningów
Standardowy trening obejmuje 1-2 serie,
składające się z dziesięciu cotygodniowych treningów.
U osób zdrowych zauważalne zmiany
w sposobie myślenia i działania pojawiają się już w trakcie pierwszej serii
treningów. U osób z problemami neurologicznymi kuracja wymaga dłuższego
okresu stosowania. W przypadku tej grupy pacjentów konieczna jest wcześniejsza konsultacja neurologiczna, w czasie
której zalecany jest konkretny tryb treningu. W poradni Polmedic konsultacje
neurologiczne pod kątem EEG Biofeedback prowadzi dr n. med. Elżbieta Kowal.
Dla kogo EEG Biofeedback?
Z treningów EEG Biofeedback mogą korzystać dorośli, młodzież i dzieci, zarówno zdrowi, jak i z zaburzeniami psycho-

Czy wiesz, że ...
Metoda EEG Biofeedback powstała
w ośrodku szkolenia astronautów
NASA, gdzie była wykorzystywana do
poprawienia koncentracji oraz nauki
bezbłędnego działania w warunkach
ogromnego stresu.

Polmedic jest pierwszą placówką
w Radomiu, która wprowadziła metodę EEG Biofeedback. Treningi EEG
Biofeedback są z sukcesem prowadzone w Polmedic od 1993 roku.

Sukcesy skoczka narciarskiego Adama Małysza są w dużej mierze zasługą
stosowanej terapii Biofeedback. Zdaniem dr Jana Blacharza, psychologa
Adama Małysza z AWF w Krakowie:
„Metoda Biofeedback to co prawda
tylko jeden z elementów wchodzących w skład treningu Adama Małysza, ale ma niezwykle istotny wpływ
na jego sukcesy. Pozwala mu się wyciszyć i skupić przed skokami, a to
bywa w sporcie decydujące”.

somatycznymi i neurologicznymi. Są to
w szczególności:
1. Osoby zdrowe: uczące się, które chcą
poprawić koncentrację, szybkość myślenia i pamięć; żyjące w ciągłym stresie,
których praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością i koniecznością podejmowania szybkich decyzji; pracujące twórczo;
uprawiające wyczynowo sport.
2. Osoby z zaburzeniami psychosomatycznymi tj: zaburzenia uwagi i koncentracji; nadpobudliwość psychoruchową i nadmierna agresja (zespoły ADHD,
ADD); problemy szkolne (dysleksja, dysgrafia); przewlekłe bóle głowy, migrena,
zaburzenia snu; zespół chronicznego
zmęczenia; zaburzenia przyjmowania
pokarmów (bulimia, anoreksja); napięcie wewnętrzne, obniżona samoocena.
3. Osoby z chorobami neurologicznymi tj: dziecięce porażenie mózgowe;
uraz czaszki, udar mózgu; autyzm; padaczka.
Co dają treningi?
Treningi poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność,
pamięć, polepszają nastrój, samoocenę i sen, równocześnie ucząc relaksu.
Chociaż metoda EEG Biofeedback nie
zastępuje niezbędnej przy niektórych
schorzeniach farmakoterapii jest jednak
jej skutecznym uzupełnieniem. Jej przewagą jest fakt, iż jest metodą biologiczną, dającą twałe efekty i nie powodującą
skutków ubocznych. A o jej skuteczności
decyduje silna wola, motywacja i poczucie odpowiedzialności pacjenta za wynik
własnego leczenia.

Pracownia EEG Biofeedback
Polmedic – Poradnia Rehabilitacji
dr n med. Elżbieta Kowal,
mgr inż. Dorota Dec
ul. Okulickiego 76
tel. 48 381 08 88, 48 340 08 93

Gimnastyka Lecznicza

REHA-SENIOR
- AKTYWNY SPOSÓB
NA ZDROWĄ JESIEŃ ŻYCIA

Przykładowe ćwiczenia wzmacniające z programu REHA-SENIOR:

1

Wzmocnienie mięśni pośladków i obręczy biodrowej.
Leżenie na plecach, nogi zgięte w kolanach, stopy ułożone na szerokość bioder.
Unosimy biodra do góry. Ręce uniesione nad klatką piersiową uciskają piłkę. Brzuch i pośladki wciągnięte.
Wytrzymujemy 5 sekund. Opuszczamy. Powtarzamy 15 razy.
Ćwiczenie możemy również wykonywać bez piłki.

2

Wzmocnienie mięśni brzucha, mięśni miednicy mniejszej.
Leżenie na plecach. Nogi uniesione, zgięte w kolanach i biodrach
pod kątem 90 stopni, piłka między kolanami, ręce splecione na karku. Unosimy głowę i barki, starając się jednocześnie nie przyciągać
brody do klatki piersiowej. Wytrzymujemy 5 sekund. Opuszczamy.
Powtarzamy 15 razy.
Ćwiczenie możemy również wykonywać bez piłki.

3

Wzmocnienie mięśni grzbietu.
Leżenie na brzuchu. Ręce splecione pod czołem.
Nogi wyprostowane.
Napinamy mięśnie brzucha. Unosimy głowę, ręce i górną część
klatki piersiowej. Wytrzymujemy 5 sekund. Opuszczamy.
Powtarzamy 15 razy.

lek. med. Katarzyna Sułecka - Skuza
– spec. rehab. medycznej, lek. chorób dziecięcych,
Kierownik Poradni Rehabilitacji

4

Skutecznym sposobem opóźniania procesu starzenia jest regularna
aktywność fizyczna. Poprawia nie tylko sprawność ruchową, wydolność i wytrzymałość, ale także zwiększa zdolności intelektualne
i wpływa na dobre samopoczucie.
REHA-SENIOR to zajęcia fizyczne dedykowane dla osób po
50-tym roku życia prowadzone pod czujnym okiem wykwalifikowanego rehabilitanta. Odpowiednio dobrane ćwiczenia
mogą łagodzić objawy wielu przypadłości. Zajęcia dla seniorów zalecane są szczególnie w chorobach zwyrodnieniowych
kręgosłupa, zmianach zwyrodnieniowych stawów (biodro10

5

wego, kolanowego, barkowego), w chorobach układu krążenia, w osteoporozie i cukrzycy. Ćwiczenia zwiększają zakres
ruchów w stawach, zwiększają siłę mięśniową, wpływają na
redukcję masy ciała, poprawiają równowagę i koordynację
ruchów.

Wzmocnienie mięśni brzucha i mięśni kończyn dolnych.
Leżenie na plecach. Nogi zgięte w kolanach, dłonie oparte na
udach.
Unosimy głowę i barki, starając się jednocześnie nie przyciągać brody do klatki piersiowej. Dłonie dociskamy do przedniej strony ud.
Wytrzymujemy 5 sekund. Opuszczamy.
Powtarzamy po 15 razy.

Wzmocnienie mięśni kończyn dolnych i górnych
oraz pośladków. Wzmocnienie zmysłu równowagi.
Stoimy na prawej nodze, piłka w prawej dłoni, lewa ręka na biodrze.
Odwodzimy lewą nogę w bok.
Powtarzamy naprzemiennie 10 razy na każdą stronę.
Ćwiczenie możemy również wykonywać bez piłki.

Zajęcia REHA-SENIOR odbywają się trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt tel: 48 381 08 88
Polmedic, ul. Okulickiego 76
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Medycyna estetyczna

Gładko cofnij czas

609 800 008

infolinia:
www.polmedic.com.pl

