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GRUPA MEDYCZNA TOMMED
 

Termin wizyty: 

Poradnia:

www.erejestracja.tommed.pl
Rejestracja do lekarza rodzinnego również online!

www.erejestracja.profmed.pl

Medycyna Pracy
Badania Medycyny Pracy

w jeden dzień!

Żelazna 1, Katowice - Jedno miejsce - wiele możliwości! Tel. 32 88 00 400





11 komfortowymi gabinetami lekarskimi dla lekarzy rodzinnych
gabinetami zabiegowymi o europejskich standardach
gabinetem lekarskim z analizatorem składu ciała
pokojem dla matki z dzieckiem, gdzie każda mama, która pojawi się na terenie poradni
z dzieckiem, może je w spokoju przewinąć i nakarmić
dostosowaną ladą rejestracyjną dla osób na wózkach
szczególną nawigacją w budynku ułatwiająca poruszanie się osobom o szczególnych
potrzebach
siecią pętli indukcyjnej dla osób głuchych
zniesionymi barierami architektonicznymi
dostosowaniem strony www
przeszkoleniem wyznaczonych pracowników w zakresie komunikacji językiem
migowym
szeregiem szkoleń dla pracowników z komunikacji z osobami o szczególnych
potrzebach
I wieloma innymi rozwiązaniami, których nie sposób tutaj wymienić, a które z
pewnością posłużą pacjentom przez długie lata

Mija ponad rok od momentu rozpoczęcia projektu Dostępność Plus Dla Zdrowia w naszej
Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Fredry 22. Cały sztab ludzi pracował w
pocie czoła, by pacjenci naszej poradni lekarza rodzinnego dla dorosłych czuli się
komfortowo, zwłaszcza pacjenci o szczególnych potrzebach.
Aktualnie możemy się pochwalić m.in. 

Co najważniejsze, od teraz zupełnie inaczej postrzegamy potrzeby pacjentów.
Wsłuchujemy się w ich szczególne wymagania i nie ustajemy w ciągłym rozwoju naszych
placówek.
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ul. Fredry 22 32 88 00 333
 

TOMMED 

PROFMED 
ul. ŻELAZNA 1

ul. Żelazna 1 32 88 00 388

ul. Piastów 8
32 88 00 400 32 88 00 440

Rehabilitacja
TOMMED 

ul.  Łętowskiego 32 32 258 93 25

ul.  Sowińskiego 50 32 88 00 450

ul. Fredry 22

32 88 00 333
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TOMMED 

KONTAKT DO
NASZYCH

PLACÓWEK

Poradnia Chorób
Piersi TOMMED 

ul. Ziołowa 32 88 00 380


