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Wiosna to czas porządków. To sezon mycia okien i sprzątania w ogrodzie. A gdyby 
tak zrobić pozimowy porządek z różnymi dolegliwościami, które męczą nasz organizm 
na co dzień? Częstą dolegliwością, która daje o sobie znać wiosną jest choroba wrzo-
dowa żołądka i dwunastnicy. Wrzód to mały ubytek występujący w śluzówce żołądka 
lub dwunastnicy. Czasem powstaje w dolnej części przełyku. Wrzody powstają w miej-
scach, gdzie znajduje się pepsyna, enzym odpowiedzialny za trawienie białek. Wrzody 
mogą mieć średnicę od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów. Kiedyś uważano,  
że przyczyną powstania wrzodu żołądka jest stresujący tryb życia, jednak obecnie 
okazuje się, że wrzody żołądka dotyczą również osób spokojnych. Nieleczona choroba 
wrzodowa żołądka może przekształcić się w nowotwór. Wrzody żołądka przypominają 
stożkowate zagłębienie.

Jakie dolegliwości mogą świadczyć o wrzodach żołądka? 
Objawy choroby wrzodowej żołądka zależą w dużej mierze od umiejscowienia wrzodu oraz zaawansowania choroby. We wrzodach 
żołądka objawem najbardziej charakterystycznym jest zgaga, czyli uczucie palenia w przełyku połączone z silnym bólem w nadbrzu-
szu. Ból często promieniuje – od pleców i prawego ramienia. Jakie objawy powinny wzbudzić niepokój? Przede wszystkim długość 
utrzymywania się objawów wrzodów żołądka - jeśli ból brzucha i zgaga występują nieustannie przez kilka dni lub tygodni, czas na 
wizytę u lekarza, gdyż możemy chorować na wrzody żołądka.

Wrzody żołądka – diagnostyka
Wrzody żołądka potwierdza się poprzez wykonanie gastroskopii. Zabieg polega na wprowadzeniu przez przełyk do żołądka, giętkiego 
przewodu zakończonego minikamerą. Lekarz przeprowadzający zabieg widzi błonę śluzową i może pobrać wycinki z miejsc zmie-
nionych chorobowo. To bardzo ważne, ponieważ nieleczone wrzody żołądka mogą zamieniać się w komórki nowotworowe, które  
z wyglądu nie różnią się niczym od zwykłych wrzodów. Dopiero podczas badania mokroskopowego wycinka można dostrzec te różnice.  
Wycinki służą też do testów potwierdzających obecność bakterii Helicobacter pylori. Warto zapytać swojego lekarza o ewentualne 
wskazania do wykonania gastroskopii. 
Szczegółowych informacji dotyczących zapisów na badanie gastroskopii można uzyskać pod nr telefonu  
Infolinii Tommed 32 88 00 333 lub  32 607 23 13

www.tommed.pl
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po mastektomii
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„Znalezienie zdrowia jest  
celem osteopatii, chorobę  
potrafi znaleźć każdy” A.T. Still (1892)

Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem,  
psychiką i umysłem zarówno w stanie określanym jako zdrowie, 
jak i w stanie chorobowym. Traktuje ona ciało ludzkie jako całość 
zarówno w aspekcie strukturalnym, jak i funkcjonalnym, zakła-
da ona, że organizm ludzki posiada zdolności do autoregulacji.  

Co to jest Osteopatia?
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Z inicjatywy mgr Aleksandry Bula –  
kierownik rehabilitacji Tommed przy  
ul. Łętowskiego 32 włączyliśmy się do  
niezwykłego projektu! 

Projekt organizowany wspólnie  
z Akademią Wychowania Fizycznego w 
Katowicach dostępny jest dla wszyst-
kich Amazonek potrzebujących wsparcia 
i chcących poprawić swoją jakość życia 
oraz poziom aktywności fizycznej. Celem 
rehabilitacji w leczeniu raka sutka jest 
przede wszystkim minimalizowanie po-
wikłań występujących w trakcie leczenia. 
Podstawą fizjoterapii pacjentek leczonych 
z powodu raka sutka są ćwiczenia fizycz-
ne. Aktywność fizyczna zwiększa toleran-
cję wysiłkową organizmu oraz zdolności 
funkcjonalne. Jest również ważnym ele-
mentem psychoterapii ponieważ ćwicze-
nia prowadzone są na ogół grupowo a to 
daje możliwość pacjentkom przebywania 
w gronie innych kobiet o podobnych pro-
blemach i wzajemnego wspierania się  
w chorobie. Projekt polega na cyklu spo-

tkań w postaci ćwiczeń, zajęć na basenie 
oraz zajęć edukacyjnych.

Kryteria włączenia do projektu: 
Zgoda pacjentki na udział w badaniu, 
wiek: 50-65 lat, I-III stopień klinicznego 
zawansowania choroby, przebyte lecze-
nie operacyjne raka sutka (oszczędzające  
i mastektomia), wdrożone leczenie uzu-
pełniające (chemioterapia, immunote-
rapia, hormonoterapia, radioterapia)  
w zależności od wskazań klinicznych,  

zakończona radio i chemioterapia.  
Bardzo ważne jest, aby Panie były mini-
mum 4-6 tygodniu po skończonej radio-
terapii, gdyż te Panie wcześniej nie mogą 
korzystać z zajęć w basenie.

W razie zainteresowania Pań, 
prosimy o kontakt z koordyna-
torem projektu Panią Magdaleną 
Hajduga tel.: 510 453 249 

Pani Magda odpowie na wszelkie pytania.

W placówce rehabilitacji Tommed przy ul. Łętowskiego 32  
w Katowicach istnieje możliwość diagnostyki i leczenia dolegli-
wości bólowych narządu ruchu oraz trzewi. 

Współpracujący z nami osteopata pracuje w nurcie klasycznej 
osteopatii, jak i nowoczesnej rehabilitacji, polega ona na ma-
nualnym zwalczaniu bólu, skupiając się na eliminacji przyczyny, 
nie tylko objawu. Celem jest pomoc w doznaniu szybkiej ulgi  
w bólu oraz powrocie do sprawności. Leczymy: dolegliwości bólo-
we kręgosłupa, stawów, głowy, trzewi, ograniczenia ruchomości 
stawów, rwę kulszową, ramienną, bóle promieniujące, dyskopa-
tię, zmiany zwyrodnieniowe, stany pourazowe, urazy sportowe 
(naderwania, zerwania mięśni i ścięgien), urazy ortopedyczne 
(stany po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach, uszkodze-
niach więzadeł, łąkotek), stany przed i pooperacyjne narządu 
ruchu, zespoły przeciążeniowe (łokieć tenisisty/ golfisty, zapale-
nie ścięgien, kolano biegacza, kolano skoczka itp.), uszkodzenie 
stożka rotatorów, zamrożony bark, zespół ciasnoty podbarko-
wej, zespół cieśni nadgarstka, neuropatie, stany zapalne kaletki, 
ostroga piętowa, zrosty w obrębie stawów oraz jamy brzusznej, 
wady postawy, dolegliwości bólowe w ciąży oraz stany poporo-
dowe, zaparcia, bóle w rejonie klatki piersiowej i jamy brzusznej.

Kontakt: 695 672 219  
Rehabilitacja ul. Łętowskiego 32 Katowice 
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MEDYCYNA PRACY

Medycyna pracy (badania profilaktyczne pracowników)  
to badania określające indywidualne predyspozycje pracownika 
do wykonywania pracy na określonym stanowisku w określo-
nych warunkach, z uwzględnieniem wpływu środowiska pracy, 
czynników szkodliwych oraz uciążliwych pracy i wpływających na 
stan zdrowia pracownika. Czynniki te charakteryzowane są przez 
pracodawcę na skierowaniu na badania, na podstawie którego  
lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie.

Prof-Med jest wyspecjalizowaną placówką medyczną z 25 letnim 
doświadczeniem w trosce o ochronę życia i zdrowia pracowni-
ków oraz mieszkańców Katowic i Śląska.
Wieloletnia działalność na rynku medycznym pozwoliła nam zdo-
być bogate doświadczenie, niezbędne do profesjonalnego świad-
czenia usług medycznych.
Realizujemy pełen zakres świadczeń z zakresu Medycyny Pracy. 
Nasi Klienci zyskują profesjonalną opiekę oraz wywiązują się  
z obowiązków zawartych w Kodeksie Pracy. Badania określonej 
grupy pracowników jesteśmy w stanie wykonać w 1 dzień.

Prof-Med mieści się w budynku o charakterze wyłącznie me-
dycznym z szerokim zakresem różnych świadczeń medycznych.  

Dietetyk 
Mateusz Kućmierczyk

Studia na wydziale Biotech-
nologii i Nauk o Żywności na 
Uniwersytecie Przyrodniczym 
we Wrocławiu.

DLACZEGO WARTO PÓJŚĆ DO DIETETYKA?

Po co nam dietetyk? Dietetyk zajmuje się zasadami żywienia człowieka zdrowego jak i chorego. 
Łączy wiedzę takich nauk, jak: biochemia, fizjologia i patofizjologia, psychologia, technologia żyw-
ności i techniki przyrządzania pożywienia.

Dietetyk Mateusz Kućmierczyk posiada umiejętności przekazywania w łatwy do zrozumienia spo-
sób wskazówek żywieniowych. W szczególności nacisk kładzie na edukację pacjenta. Nawet najle-
piej rozpisana dieta, bez zrozumienia jej funkcjonowania z chwilą jej odstawienia oznaczać będzie 
powrót do punktu wyjścia i zaprzepaszczenie tygodni pracy. Z tego względu pierwsze wizyty rzadko 
kończą się przed upływem 1 godziny, a przeciętny czas trwania kolejnych wizyt to 40-60 minut.

Do każdego podchodzi w sposób zindywidualizowany, w myśl „leczymy człowieka, a nie symptom 
choroby”. Plany dietetyczne dostosowuje nie tylko do stanu zdrowia, poziomu aktywności fizycznej, 
czy upodobań pacjenta, ale również do wyników bieżących badań laboratoryjnych. 

Rejestracja na konsultacje 
ul. Żelazna 1, 40-952 Katowice (2 piętro) 
tel.: 533 377 224 

www.tommed.pl
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Nasza lokalizacja pozwala na dogodny dojazd – Prof-Med znajdu-
je się bezpośrednio przy zjeździe z Drogowej Trasy Średnicowej, 
naprzeciwko centrum handlowo-usługowego Silesia City Centre.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod  
numerem tel.: 884 000 235
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Blizna to ślad po zranieniu skóry, zarówno po otarciach jak i zabiegach  
chirurgicznych czy też oparzeniach. Jest to nowa tkanka, która tworzy się  
w następstwie gojenia rany- jest zbudowana z tkanki łącznej włóknistej z dużą 
zawartością kolagenu. Sprawia to, że blizna wyraźnie różni się (kolorem, ela-
stycznością, wytrzymałością czy reakcją na promienie słoneczne) od otaczającej  
ją skóry. Jednak blizna nie jest tylko kwestią estetyczną - może powodować sze-
reg niepożądanych, uciążliwych zaburzeń.

Dlatego warto skorzystać z Kompleksowej Terapii Blizn?
Bardzo często blizna jest powodem dolegliwości bólowych, ograniczenia  
ruchomości czy też zaburzonego napięcia mięśniowego oraz czucia. Odpowied-
nio przeprowadzona terapia umożliwia przywrócenie fizjologicznego zakresu  
ruchu, wyeliminowanie dolegliwości bólowych, normalizację napięcia mięśnio-
wego, poprawienie wyglądu blizny a także przywrócenie prawidłowego czucia.  
Od kiedy rozpocząć terapię blizny? Najlepszym czasem rozpoczęcia tera-
pii jest: ok. 3-4 tygodnie po operacji/urazie (dotyczy operacji ortopedycznych)  
ok. 5-6 tygodni po operacji jamy brzusznej, w tym cesarskiego cięcia. Terapie pro-
wadzą nasi certyfikowani fizjoterapeuci wyspecjalizowani w terapii blizn.

Szczegółowe informacje celem konsultacji i zapisów na terapię 
pod numerami 
tel.: 32 607 21 11 / 32 258 93 25

rehabilitacja@tommed.pl, fijoterapia@tommed.pl

BLIZNY? NIE NA CAŁE ŻYCIE!

Wiosna sprzyja chęci odnowy biologicz-
nej, z tej okazji Rehabilitacja Tommed 
przy ul. Łętowskiego 32 poszerzyła ofertę 
komercyjnych masaży. 

W naszym Menu Wellnes & SPA pojawiły 
się nowe pozycje, spośród których każdy 
znajdzie coś dla siebie.

Szczegółowe informacje i zapisy: 
tel.: 695 672 219 
lub  32 258 93 25
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SPORTOWY TOMMED PRACOWNICY TOMMED DAJĄ DOBRY PRZYKŁAD

Zakończyliśmy właśnie sezon siatkarskiej Plus Ligi. Jako partner 
medyczny Drużyny GKS KATOWICE, byliśmy świadkiem wspania-
łych emocji i niezapomnianych wrażeń. Finalnie GKS Katowice 
uplasował się na 8 pozycji w klasyfikacji generalnej.

HPV (HUMAN PAPILLOMA VIRUS)

Fundacja Zdążyć Przed Rakiem, która powstała na bazie pra-
wie 25 lat doświadczeń Ośrodka Medycznego Tommed w walce  
o zdrowie kobiet, nie zapomina również o pracownikach, którzy 
27 marca mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu edukacyjnym 
prowadzonym przez ambasadorkę fundacji Panią Iwonę Kikla.  
To niezwykle ważne, by przede 
wszystkim pracownicy, zwłasz-
cza kobiety były przekonane 
o konieczności samobada-
nia piersi, by Panie pracu-
jące na co dzień w naszych 
strukturach były świadome 
zachowań profilaktycznych 
i potrafiły przekazywać te 
ważną misję dalej.

Rak szyjki macicy – smutna statystyka 
Na świecie na nowotwór szyjki macicy umiera rocznie 500 tys. kobiet. W Polsce jest on drugim, po raku piersi, co do częstotliwości 
nowotworem złośliwym u kobiet. Wysoka śmiertelność jest spowodowana tym, że nowotwór szyjki macicy wykrywa się najczęściej 
w takim stadium, że na jego leczenie jest już za późno. Kobiety zbyt rzadko wykonują badania cytologiczne. Tymczasem rak szyjki 
macicy to pierwszy nowotwór, któremu w dużej mierze można zapobiec. Za odkrycie wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV – Human 
Papillomavirus) i powiązanie go z rakiem szyjki macicy prof. Harald zür Hausen otrzymał w 2008 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie 
medycyny i fizjologii. 

Od wirusa HPV do raka szyjki macicy 

Zdaniem ekspertów WHO za niemal 100% przypadków raka szyjki macicy odpowiada wirus brodawczaka ludzkiego (HPV). Zakażenie 
następuje głównie drogą płciową – to najbardziej powszechna infekcja przenoszona w ten sposób wśród ludzi. Około 80 proc. aktyw-
nych seksualnie dorosłych zarazi się wirusem HPV. 

Cytologia i szczepienie HPV, czyli jak  
zapobiec zachorowaniu? 

Szczepienie ochronne przeciwko HPV jest skuteczną meto-
dą zapobiegania zakażeniom wywołanym przez najważniejsze  
genitalne typy wirusa, odpowiedzialne za większość przypadków 
raka szyjki macicy i brodawek płciowych. Szacuje się, że szcze-
pionka po podaniu wszystkich zalecanych dawek zmniejsza ryzy-
ko zachorowania na raka szyjki macicy o około 70%. Europejskie 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) twierdzi, że 
najlepiej szczepić dziewczynki w okresie dojrzewania, które nie 
rozpoczęły współżycia. Zalecane jest też szczepienie starszych 
dziewcząt i kobiet. Ochrona utrzymuje się co najmniej przez 8 lat 
(a prawdopodobnie znacznie dłużej).

Aktualna cena 1 dawki szczepionki  
wraz z konsultacją lekarską to 400 zł. 
Kontakt: 32 607 21 18

5
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PLACÓWKI TOMMED W KATOWICACH - GDZIE MOŻNA NAS ZNALEŹĆ?

Tommed działa nie tylko w Katowicach!
W zakresie opieki długoterminowej działamy również w:
CHORZOWIE / CIESZYNIE / CZELADZI / CZĘSTOCHOWIE / 
DĄBROWIE GÓRNICZEJ / JASTRZĘBIU ZDROJU/ KATOWICACH / 
KŁOBUCKU / MIKOŁOWIE / MYSŁOWICACH / RACIBORZU / 
ZBROSŁAWICACH

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa 

Usługa świadczona w miejscu zamieszkania Pacjenta przez  
Tommed dla osób obłożnie i przewlekle chorych, niepełnospraw-
nych, w podeszłym wieku, które wymagają wykwalifikowanej opie-
ki pielęgniarskiej. Usługa świadczona jest w ramach NFZ .Obejmu-
je ona przygotowanie Pacjenta i jego rodziny do samoopieki oraz 
pielęgnacji, w tym do radzenia sobie z niepełnosprawnością. Usługi  

ul. Fredry 22 
► Ponad 40 poradni Specjalistycznych
► Szpital
► Lekarz Rodzinny
► Rehabilitacja
► Pracownia Endoskopii
► Diagnostyka (RTG, USG Biopscja)

ul. Piastów 8 
► Lekarz Rodzinny

ul. Zbożowa 42 B 
► Opieka Długoterminowa
► Centrum Opieki Domowej

świadczone są przez wykwalifikowane pielęgniarki w godzinach 
od 8:00 do 20:00 według indywidualnych potrzeb Pacjenta.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego zakresu usług 
można uzyskać pod nr.

tel.: 32 607 21 50 
40-657 Katowice, ul. Zbożowa 42B pok 208-209  
(2 piętro)

Autostrada A4

DTŚ

ul. Żelazna 1
► Lekarz Rodzinny
► Poradnie Specjalistyczne
► Medycyna Pracy
► Diagnostyka 
   (Mammografia, RTG, USG, Biopscja)

ul. Łętowskiego 32 
► Rehabilitacja
► Fizykoterapia
► Kriokomora

ul. Dębowa 3
► Lekarz Rodzinny
► Poradnie Specjalistyczne

ul. Ziołowa 45/47
► Poradnie Specjalistyczne
► Profilaktyka Chorób Piersi
► USG piersi,Bopsja
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BIEG ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM – PRZYGOTOWANIA DO JUBILEUSZU 5 LECIA

Pozostało zaledwie 5 miesięcy do piątej, jubileuszowej edycji Biegu Zdążyć Przed Ra-
kiem. Bieg, który corocznie odbywa się w Parku Zadole w Katowicach również w tym 
roku odbędzie się pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Katowice Pana Mar-
cina Krupy, współorganizatorem biegu jest radny miasta Katowice Pan Krzysztof Pie-
czyński, a partnerem medycznym Ośrodek Medyczny TOMMED!

Celem Akcji „Zdążyć Przed Rakiem” jest promowanie profilaktycznych badań piersi  
wśród młodych kobiet – zwrócenie uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na raka  
piersi wśród pań powyżej 25 roku życia, zachęcenie ich do regularnych badań i zdro-
wego stylu życia. W tym roku tematem przewodnim biegu będzie istotna rola partnera 
życiowego w profilaktyce przeciwnowotworowej. Uczestnicy i goście biegu po raz kolej-
ny mogą liczyć na profesjonalnie przygotowaną trasę liczącą około 5 km dla dorosłych 
biegaczy jak i krótszą dla dzieci, poczęstunek, porcję edukacji na różowym stoisku Fun-
dacji Zdążyć Przed Rakiem oraz specjalnie przygotowaną strefę sportu dla osób, które 
nie mogą pobiec, ale pragną wesprzeć Fundację wykręcając kilometry na rowerkach sta-
cjonarnych. Fundacja liczy ponadto, że poza biegaczami w klasyfikacji indywidualnej, po 
raz kolejny wystartują tak licznie jak w roku ubiegłym wspaniałe grupy biegowe. Warto 
przypomnieć, że Fundacja w ciągu roku za zebrane fundusze organizuje darmowe USG 
piersi dla kobiet poniżej 50 roku życia, które nie są niestety objęte żadnymi programami 
profilaktycznymi.

Bieg odbędzie się 28 września 2019r. w Parku Zadole!
Osobom zainteresowanym wzięciem udziału w biegu polecamy śledzić Fan Page Fundacji  
na Facebook’u oraz stronę www.zdazycprzedrakiem.pl
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KWARTALNIK INFORMACYJNY GRUPY MEDYCZNEJ TOMMEDNr 2/2019

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

Wiosenna wyklejanka – zapraszamy do wspólnej zabawy rodziców i dzieci. Zachęcamy do wyklejenia poniższego rysunku 
dowolną techniką! Czekamy na zdjęcia wyklejanek pod adresem marketing@tommed.pl każda praca powinna być podpisana imie-
niem autora/autorki.

Przesłane prace utworzą piękny wiosenny album, który będzie można podziwiać na naszym profilu  
FACEBOOK: www.facebook.com/OsrodekMedycznyTOMMED/

Imię autora pracy 


