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Od czego to wszystko się zaczęło?
Mimo, iż jubileusz 25 lecia firmy liczymy od 1994 roku. Historia firmy
Tommed sięga roku 1992, w którym
Tomasz Bula – obecnie Prezes Ośroka
Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED,
otworzył swój pierwszy gabinet
ginekologiczny przy ulicy Żelaznej
w Katowicach.
Lata 90 nie należały do łatwych
w Polsce, patrząc na to jakim sprzętem i technologią dysponowała ówczesna służba
zdrowia. Mimo tego chęć rozwoju Pana Tomasza w dziedzinie ginekologii zdawała się
być na tyle silna, że jako jeden z nielicznych na Śląsku dysponował aparatem USG, co
pozwoliło mu wyspecjalizować się w tej dziedzinie i już wtedy pomóc wielu kobietom
we wczesnej diagnostyce tzw. schorzeń kobiecych. Dużą innowacyjnością było posiadanie w tamtych czasach jednego z pierwszych na śląsku Analogowego Mammografu.
Dziś Ośrodek Medyczny Tommed posiada jeden z najnowocześniejszych w Polsce
Mammografów Cyfrowych. Aparat współfinansowany przez Unię Europejską od momentu uruchomienia w marcu 2017r. wykonał prawie 10000 badań piersi.
Pasja? Czy misja?
Zarówno pasja jak i misja – mówi Prezes Tomasz Bula. Pasja, ponieważ na przestrzeni lat niezmiennie ginekologia jako specjalistyka stanowi jeden z głównych trzonów
działalności Ośrodka Medycznego Tommed. Misja, gdyż troska o zdrowie mieszkańców Śląska, głównie Katowic przyświeca Panu Tomaszowi od samego początku jego
działalności. Tommed to w pełni holistyczne spojrzenie na pacjenta. To właśnie owa
misja sprawiła, że od 5 lat w Katowicach kultywowana jest tradycja Biegu Zdążyć Przed
Rakiem, który propaguje profilaktykę raka piersi, a w 2017 roku Pan Tomasz Bula wspólnie
z żoną Małgorzatą powołali do życia Fundację Zdążyć Przed Rakiem, której głównym
zadaniem jest profilaktyka raka piersi dla kobiet poniżej 50 roku życia, które nie mogą
liczyć na darmowe programy zdrowotne w tym zakresie.
Jaka przyszłość Tommed?
25 lat temu byliśmy niewielką firmą zatrudniającą zaledwie 9 osób, dziś tylko
w samych Katowicach Tommed posiada 7 placówek, a w nich zatrudnia ponad 700
osób. Prezes Tomasz Bula zapytany o przyszłość wskazuje na konieczność uzyskania
jeszcze wyższego wskaźnika działań profilaktycznych jak również rozwój szerokorozumianej specjalistyki oraz diagnostyki, czego dobrym przykładem jest otworzona
w 2017 roku placówka rehablitacji przy ul. Łętowskiego 32 wyspecjalizowana
w świadczeniach m.in. dla osób niepełnosprawnych, nowopowstała pracownia Endoskopii Tommed przy ulicy Fredry 22 w Katowicach, czy pracownie MAMMOGRAFII,
RTG, USG.

TOMASZ BULA
Założyciel i Prezes Ośrodka Diagnostyki
i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
Honorowy tytuł ”LEKARZ PRZYJACIELEM
KOBIETY”
nadany
przez
Jolantę
Kwaśniewską, pełniącą funkcję Honorowego Patrona Narodowej koalicji do Walki
z Rakiem.
Lekarz, dyplom specjalisty Drugiego
Stopnia Położnictwa i Ginekologii.
Laureat nagrody im. Profesora Jerzego
Trzcienieckiego / nestora Polskiej nauki
„Za Wybitny Wkład w Teorię i Praktykę
Zarządzania”. Nagroda przyznawana na
podstawie uchwały senatu Górnośląskiej
Wyższej Szkoły Handlowej.
Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej
Im. L. Waryńskiego w Katowicach
Dyplom Akademii Ekonomicznej w Katowicach / Wydział Zarządzania w Służbie
Zdrowia.
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PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA TOMMED Z AKREDYTACJĄ
CENTRUM MONITOROWANIA JAKOŚCI!
Mamy
przyjemność
poinformować,
iż w dniu 16 lipca 2019r. Ośrodek Medyczny Tommed przy ul. Fredry 22 dołączył do
elitarnego grona nielicznych w Polsce
ośrodków medycznych posiadających
certyfikat CENTRUM MONITOROWANIA
JAKOŚCI dla świadczeń ambulatoryjnych
w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest
centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez
Ministra Zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki polskiej opieki zdrowotnej.
Od teraz Podstawowa Opieka Zdrowotna Tommed świadczona
zarówno dla dzieci i dorosłych przy ulicy Fredry 22 w Katowicach
będzie opatrzona przy wejściu specjalnym logo wyróżniającym
nas na tle innych Katowickich ośrodków. Warto dodać, iż nasza
placówka jest dopiero 6 certyfikowanym ośrodkiem tego typu
w województwie śląskim.
Certyfikat jest potwierdzeniem spełniania szczególnych warunków w zakresie jakości świadczeń ze szczególnym uwzględnieniem epidemiologii, praw pacjenta a przede wszystkim
opieki lekarsko-pielęgniarskiej w środowisku ambulatoryjnym
i domowym. Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń wymaga
od wszystkich pracowników szczególnego wysiłku zwłaszcza,
że jesteśmy dużym Podmiotem.
Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości

świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie
najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które
w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów.
Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to,
iż placówka taka jak nasza ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania
jakimi są, przyjęte standardy akredytacyjne. Określenie w ten
sposób własnych słabych stron pozwala osobom zajmującym się
jakością na poszukiwania sposobów poprawy funkcjonujących
wewnątrz jednostki procesów.

Informujemy, iż aby dołączyć do grona
pacjentów objętych Certyfikowaną
Podstawową Opieką Zdrowotną przy
ul. Fredry 22 wystarczy złożyć deklarację
wyboru lekarza rodzinnego bezpośrednio
w naszej placówce.
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CENTRUM OPIEKI DOMOWEJ

INFOLINIA TOMMED MA JUŻ 1 ROK

Rozmowa z Panią Karoliną Tyliba Specjalistą ds. organizacji świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych
1. Czym jest Centrum Opieki Domowej
Tommed?
Centrum Opieki Domowej Tommed
zostało stworzone wychodząc naprzeciw
potrzebom i oczekiwaniom naszych pacjentów, często seniorów
ale również pacjentów tuż po hospitalizacji oraz osób niepełnosprawnych.
2. Na jaki zakres opieki mogą liczyć podopieczni w swoich
domach?
Podopieczni mogą liczyć na wykonywany przez opiekunki medyczne szereg zadań mających na celu pomoc oraz odciążenie
rodziny w podstawowych, często codziennych czynnościach i
obowiązkach. Wykwalifikowany personel opiekuńczy zajmuje się
czynnościami pielęgnacyjnymi, toaletowymi, chętnie podejmuje
się czynności domowych takich jak gotowanie, utrzymywanie
porządku w otoczeniu podopiecznego, robienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych i wiele innych. Zakres wykonywanych
świadczeń jest szczegółowo precyzowany i ustalany wraz z rodziną podopiecznego.
3. Gdzie uzyskać informację i podpisać umowę na świadczenie
usług opiekuńczych ?
Informacje na temat świadczonych usług opiekuńczych można
uzyskać na stronie internetowej tommed.pl, w biurze Opieki Długoterminowej przy ulicy Zbożowej 42 w Katowicach, na ulotkach
OPIEKI, oraz bezpośrednio kontaktując się ze mną telefonicznie.

Kontakt: tel.: 537 507 609

Projekt o nazwie INFOLINIA TOMMED powstał z myślą o naszych Pacjentach i śmiało można powiedzieć, że stanowi bardzo innowacyjne rozwiązanie! Poznajcie Panią Ewę, Anettę
i Joannę, które wspólnie z całym zespołem rejestracji Tommed
dzielnie walczą o to by odebrać jak najwięcej Państwa połączeń.
Mamy świadomość, że do ideału jeszcze troszkę brakuje,
natomiast dodzwanialność do naszych placówek od momentu
uruchomienia INFOLINII wzrosła o ponad 40%. Dla zobrazowania
pracy infolinii i rejestracji: w ciągu roku obsługują one ponad
160000 połączeń przychodzących, natomiast prosimy pamiętać,
że w tym samym czasie przy okienku rejestracji oczekują na
przyjęcie i załatwienie przeróżnych spraw pacjenci, więc kiedy
zdarza się sytuacja kiedy mimo wszystko nie odbieramy, prosimy
o cierpliwość i zrozumienie dla naszych dzielnych Pań :)

Zachęcamy do telefonowania na bezpośrednie
numery Infolinii:
Tommed ul. Fredry 22 / 32 88 00 333
Tommed / Profmed ul. Żelazna 1 / 32 201 62 08

KRIOKOMORA TOMMED TERAZ RÓWNIEŻ W RAMACH NFZ!!!
Krioterapia Ogólnoustrojowa (całego ciała)
Krioterapia wykorzystuje fizjologiczne i ustrojowe reakcje na zimno. Krioterapia całego ciała polega na umieszczeniu osoby w komorze kriogenicznej, w której temperatura wynosi od -110 do -160°C. Zabieg trwa od 2 do 3 minut. Krótki, bardzo intensywny wpływ
krańcowo niskich temperatur uruchamia reakcję hormonalną powodującą wzrost przemiany tkankowej i podwyższenie ciepłoty
tkanek. Krioterapia ogólnoustrojowa powoduje znieczulenie i uruchamia wewnętrzną reakcję przeciwbólową.
Główne wskazania do leczenia niskimi temperaturami to:
choroby reumatoidalne i reumatyczne narządów ruchu, łuszczycowe zapalenie stawów,
zapalenie okołostawowe, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, profilaktyka
osteoporozy, urazy stawów i tkanek miękkich, stwardnienie rozsiane.

TERAZ
W RAMACH
NFZ!

Korzyści z zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej:
działa przeciwbólowo, oddziałuje korzystnie na układ immunologiczny (wzrost odporności), spowalnia procesy starzenia, stanowi doskonałą formę odnowy biologicznej
(szybka i efektywna regeneracja organizmu po wytężonym wysiłku),wpływa na poprawę samopoczucia (leczenie depresji i bezsenności), wspomaga zabiegi kosmetyczne
(redukcja cellulitu).
Po zabiegach krioterapii całego ciała niezbędna jest kinezyterapia (ćwiczenia fizyczne),
wykonywane pod kierunkiem fizjoterapeuty, z uwzględnieniem rodzaju dolegliwości,
możliwości wysiłkowych i ruchowych oraz ogólnego stanu zdrowia.

Informacje na temat terminów i zapisy na zabiegi:
Katowice, ul. Łętowskiego 32, tel.: 32 258 93 25 / 695 672 219

Podczas
wizyty
u
lekarza
rodzinnego warto zapytać o możliwość skorzystania z zabiegów
w kriokomorze.

3
www.tommed.pl

Nr 3/2019

KWARTALNIK INFORMACYJNY GRUPY MEDYCZNEJ TOMMED

EFEKTY REMONTU PRZYCHODNI PROFMED NA OSIEDLU TYSIĄCLECIA

Grupa Medyczna Tommed to kilka placówek na terenie Katowic :)
Mamy przyjemność poinformować, że nasz placówka PROFMED przy ulicy Piastów 8 w Katowicach (osiedle Tysiąclecie) przeszła
gruntowny remont, by być jeszcze bardziej przyjazną zarówno dla dorosłych jak i najmłodszych pacjentów. Placówka została przystosowana do przyjęć dzieci, które od teraz mogą podziwiać na ścianach rysunki przyrody i bohaterów z bajek. Zakupiliśmy również
nowe wygodne przewijaki i tablice sensoryczne. Placówka oferuje świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci i dorosłych
jak również laboratorium – (Śląskie Laboratoria Analityczne) Dodatkowo w ramach grupy medycznej Tommed gwarantujemy dostęp
do ponad 40 poradni specjalistycznych i pracowni np. RTG czy USG.

Rejestracja i informacje dotyczące złożenia deklaracji wyboru lekarza rodzinnego :
tel.: 533-377-971 / 32 250 65 56
Szczegóły na stronie: www.profmed.pl

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA A HOMO SEDENTARIUS CZYLI CZŁOWIEK SIEDZĄCY
Powszechnie wiadomo, że sport zawodowy ze zdrowiem ma niewiele wspólnego. Co innego aktywność rekreacyjna. Mówi się,
że sport to zdrowie i należy się ruszać. Jest to prawda, jednak
w dobie cywilizacyjnych udogodnień, gdzie zamiast iść po
zakupy wolimy wybrać jazdę samochodem, aktywność ruchowa
wymaga specjalnego podejścia. Każda decyzja ma swoje konsekwencje. Jeżeli wybieramy ciągłe siedzenie i wygodę, będzie
to miało wpływ na nasze ciało, które stworzone jest do ruchu.
Jeżeli większość czasu w ciągu dnia siedzimy, organizm dostosowuje się do warunków. Między innymi ograniczony może zostać zakres ruchu w stawach. Dochodzi wtedy do braku balansu
w ciele. Jedne mięśnie stają się nieaktywne, drugie muszą nadrabiać pracę i stają się przeciążone. Dalej, tracimy naturalne wzorce
ruchowe (chód, przysiad), które kiedyś robiliśmy idealnie (wystarczy popatrzeć z jaką łatwością dwuletnie dziecko sięga po zabawkę
robiąc głęboki przysiad bez najmniejszego problemu), ponieważ coś w stawach zaczyna nas ograniczać. W konsekwencji nadmiernego siedzenia zmienia się nasza postawa ciała, a zasada jest prosta.
Jeżeli źle stoimy, prawdopodobnie będziemy źle chodzić. Jeżeli źle chodzimy nie będziemy dobrze biegać. Jakie jest rozwiązanie?
Aktualnie w fizjoterapii coraz częściej wykorzystuje się elementy treningu oraz ocenę ruchową, aby jak najefektywniej poprowadzić
terapię. Z tego względu warto przed zapisaniem się na np. siłownie bądź crossfit (tak dzisiaj modne) przyjść na wizytę do fizjoterapeuty. Sprawdzi on na jakim jesteśmy poziomie, co robimy dobrze, a co należy poprawić aby zminimalizować ryzyko kontuzji. Praca
z terapeutą opierać się będzie na zmniejszeniu napięcia mięśni nadaktywnych, a aktywowaniu mięśni nieaktywnych. Dodatkowo
zbudować należy podstawy stabilizacji i tzw. propriocepcji czyli czucia własnego ciała oraz przypomnieć sobie podstawowe ruchy
funkcjonalne. Idealnie sprawdzi się tutaj trening funkcjonalny.
Autor tekstu: Mateusz Talarczyk / Fizjoterapeuta / Tommed
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AKTORKA ANNA DERESZOWSKA ZOSTAŁA AMBASADORKĄ TEGOROCZNEGO BIEGU!

Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Katowice

Ambasadorką V Jubileuszowego Biegu Zdążyć Przed Rakiem została Pani Anna Dereszowska – aktorka teatralno-musicalowa, filmowa i telewizyjna oraz piosenkarka. Na stałe związana z teatrem muzycznym Studio Buffo w Warszawie. Pani Anna będzie obecna
na naszym biegu m.in w strefie FUNDACJA CAFE, w której możecie liczyć na garść konsultacji, edukacji oraz inspirujących rozmów
na temat PROFILAKTYKI.
Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest istotna rola partnera życiowego i rodziny w profilaktyce chorób nowotworowych piersi. Podczas biegu zostanie również rozdane w sumie 150 badań: 100 badań USG piersi oraz 50 badań mammografii. Dla
osób nie zapisanych na bieg przewidzieliśmy specjalną strefę sportu, gdzie będzie można wykręcać kilometry profilaktyki na rowerkach stacjonarnych.

PO PIERWSZE PROFILAKTYKA!
SPRAWDŹ CZY KWALIFIKUJESZ SIĘ DO BEZPŁATNEGO PROGRAMU MAMMOGRAFII
Masz
50-69 lat?

Nie miałaś
wykonywanej
mammografii
w ciągu ostatnich
dwóch lat?

Otrzymałaś
w ramach programu
profilaktyki raka piersi
pisemne wskazanie do
wykonania ponownej mammografii
po 12 miesiącach z powodu
obciążenia następującymi
czynnikami ryzyka: rak piersi
wśród członków rodziny
(matka, siostra, córka)?

Posiadasz mutację
w obrębie genów
BRCA1 lub BRCA2?

Nie miałaś
wcześniej stwierdzonej
zmiany nowotworowej
piersi o charakterze
złośliwym?

Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedziałaś TAK

Zadzwoń i dowiedz się więcej tel.: 795

437 488
5

www.tommed.pl

Nr 3/2019

KWARTALNIK INFORMACYJNY GRUPY MEDYCZNEJ TOMMED

NIEDOBÓR TEGO, NIEDOBÓR TAMTEGO –
CZYLI NADMIAR SUPLEMENTÓW
Magnez na skurcze, magnez na serce, magnez na stres, magnez
dla mężczyzn, magnez dla kobiet... a no i magnez dla dzieci! Będąc stałym (i okazyjnym) słuchaczem telewizji, radia czy internetu możemy natknąć się na multum reklam suplementów diety.
„Specjaliści”, którzy w jednej reklamie są pediatrą a w innej
grają np. fizjoterapeutę mówią nam o tym, jak dużo brakuje
nam poszczególnych składników mineralnych (np. wcześniej
wspomniany magnez czy żelazo). Jednocześnie podają przy
tym bardzo ogólne dolegliwości (np. przemęczenie, stres), które dotykają większą część społeczeństwa, które zazwyczaj nie
wynikają z wyżej wymienionych niedoborów a bardziej prawdopodobne, że z nieodpowiedniej higieny pracy, snu czy braku
aktywności fizycznej.
W ciągu ostatniej dekady liczba reklam suplementów diety oraz
leków OTC (z angielskiego over the counter czyli bez recepty)
zwiększyła się dwudziestokrotnie. Nadmierna podaż witamin
i minerałów może mieć odwrotne działanie do zamierzonego. Należy zwrócić uwagę na maksymalny tolerowany poziom
spożycia witamin i minerałów. Są to ilości dzienne, które mogą
być przyjmowane bez negatywnych konsekwencji dla zdrowia.

Przedawkowanie witamin i minerałów jest
łatwe w przypadku, gdy występują one pod
postacią tabletek musujących lub cukierków.
Szczególną ostrożność powinny zachowywać osoby, które
przyjmują leki oraz osoby, które są przed wykonaniem operacji.
W tych przypadkach suplementację należy konsultować
z lekarzem. Czasami suplementy mogą zawierać substancje
czynne takie same jak leki, co może skutkować ich przedawkowaniem.

Zasady prawidłowego stosowania wszystkich suplementów:
1.

Nie sugerowanie się reklamami w internecie / telewizji.

2.

Nie stosowanie suplementów jako całkowitych zamienników posiłku.

3.

Nie stosowanie suplementów jako zamienników aktywności fizycznej oraz snu.

4.

Suplementy diety nie mają za zadanie leczenia danego
organu lecz wspomaganie jego pracy.

5.

Stosowanie suplementów według konkretnych zaleceń
(ulotka).

6.

Nie kupowanie suplementów z nieznanych, niesprawdzonych źródeł.

7.

W przypadku wątpliwości co do przyjmowania danego
suplementu czy w przypadku jakichkolwiek problemów
zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem.
Autor / Jakub Sołtys Fizjoterapeuta / Tommed
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KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH
Kolorowanka – zapraszamy do zabawy wszystkie dzieci. Zachęcamy do pokolorowania rozbieganych uczestników Biegu.
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