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Termin Twojej wizyty:
Poradnia:
Data:

7Bieg
Zapisy trwają
do 25.10.2021!

Katowice ul. Żelazna 1
Prof-Med realizuje w sposób dogodny dla pracodawców i pracowników pełen zakres
świadczeń z zakresu Medycyny Pracy.
Nasi Klienci zyskują profesjonalną opiekę oraz wywiązują się z obowiązków
zawartych w Kodeksie Pracy.
Prof-Med jest Poradnią Medycyny Pracy w Katowicach przyjmującą pracowników:
Codziennie w dni robocze
w aktualnej sytuacji epidemicznej, na badania zapraszamy
po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty
Zapewniamy możliwość wykonania badań w Poradni Medycyny Pracy
w ciągu całego roku - również w okresie urlopowym.

Mammografia - to najskuteczniejsze narzędzie
diagnostyczne pozwalające na wykrycie nowotworu
we wczesnym etapie jego rozwoju.
Ośrodek Medyczny Tommed realizuje zarówno
komercyjne (koszt 90 zł) jak i bezpłatne badania
MAMMOGRAFICZNE
w
ramach
programu
„Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi”.
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Szczegóły

Katowice, ul. Żelazna 1
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KOMERCYJNA REHABILITACJA W TOMMED
w ofercie m.in:
LASER WYSOKOENERGETYCZNY

-uśmierzenie bólu
– biostymulacja
– działanie przeciwzapalne
– działanie przeciwobrzękowe
– rozszerzenie naczyń
MIKRO PRĄDY

-uśmierzenie bólu przewlekłego
– leczenie kontuzji sportowych
– działanie przeciwzapalne
-silna regeneracja tkanek
Pełna oferta na www.tommed.pl

CENTRUM REHABILITACJI
TOMMED

Ul. Fredry 22
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Dołącz do naszego zespołu!

Aktualnie poszukujemy Fizjoterapeutów
na terenie całego województwa śląskiego.
ZAPRASZAM!
Małgorzata-Koordynator Działu Fizjoterapii
Centrum Rehabilitacji Tommed
ul. Łętowskiego 32 Katowice
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Zgłoszenia:
rekrutacja@tommed.pl
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Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.,
podobnie jak w latach ubiegłych, jest realizatorem programu szczepień
profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego (HPV) w
mieście Katowice.
Program ten jest w całości finansowany ze środków budżetu miasta
Katowice, a jego celem jest zapobieganie zakażeniom wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV)
UWAGA SZCZEPIENIA W RAMACH GRUPY MEDYCZNEJ TOMMED
TRWAJĄ TYLKO DO 26 LISTOPADA 2021 r.!
Kwalifikacje do szczepień i szczepienia odbywać się będą, po
wcześniejszym umówieniu terminu, w Katowicach w placówkach Grupy
Medycznej Tommed przy ul. Fredry 22, ul. Żelaznej 1 lub ul. Piastów 8 (tylko
do 26.11.2021 r.).
W celu umówienia terminu szczepienia dziecka (dziewczynki oraz chłopcy
uczęszczający do VIII klasy szkoły podstawowej) proszę o przesłanie na
specjalnie dedykowany adres mailowy: hpv@tommed.pl

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ NA: www.tommed.pl
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