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2 ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA

USG

Dr n. med.  
TOMASZ NIED�WIECKI

specjalista ortopeda - traumatolog

  chirurgia krêgos³upa
  ortopedia i traumatologia  
 doros³ych i dzieci

Olsztyn ul. Herdera 10
OLSZTYÑSCY  ORTOPEDZI

rejestracja tel. codziennie w godz. 9.00-20.00
89 523 90 90

GABINET  USG
DLA DOROS£YCH I DZIECI

Lek. med. EL¯BIETA BOWSZYS
radiolog, pediatra

piersi, tarczycy, jamy brzusznej, uk³adu moczowego, 
prostaty, j¹der, wêz³ów ch³onnych, œlinianek,  
doppler têtnic domózgowych

USG PŁUC U DZIECI
USG PRZEZCIEMIENIOWE MÓZGU U NIEMOWL¥T

lekarze: El¿bieta Bowszys, El¿bieta Szatkowska, Katarzyna Price
  Olsztyn ul. Niedzia³kowskiego 4/2    
    www.usgolsztyn.pl

USG

* *
 600 513 508

**

Dr  n .  med.
ZBIGNIEW ŻĘGOTA 
specjalista ortopeda - traumatolog
■ Leczenie: m.in. choroby zwyrodnieniowej 
 stawów i kręgosłupa, urazów sportowych, 
 nabytych wad stóp
■ Operacje: protezoplastyka dużych 
 stawów, artroskopia, operacje stopy
■ KRIOLEZJA w leczeniu przewlekłych 
 zespołów bólowych
OLSZTYN, OSTRÓDA, MRĄGOWO

506 145 263 / 500 299 551

adresy gabinetów str. 31

lek. DAMIAN DERESIEWICZ
specjalista ortopeda-traumatolog

 LECZENIE CHORÓB:
• krêgos³upa
• stóp (halluxy)
• stawów biodrowych
• stawów kolanowych

Olsztyn, Al. Sikorskiego 17  
(ARTRO-KLINIKA) 

godz. przyjęć wtorki 8.00-18.00
rej. tel. od pn. do pt. w godz. 8-17

89 721 12 66

lek.med. DARIUSZ ADAM
RYZWANOWICZ

specjalista w ortopedii i traumatologii

rej. od pn. do pt. w godz. 16.00-19.00
tel. 535 911 012

PRYWATNE WIZYTY
DOMOWE U PACJENTA

specjalista ortopedii i traumatologii narz¹du ruchu

lek. Krzysztof Gawenda

ARTHMED KLINIKA ORTOPEDYCZNA
Olsztyn, ul. Barcza 48 lok. 8L, tel. 89 541 27 39

rejestracja wyłącznie telefoniczna: środy i czwartki w godz. 8-15, piątki w godz. 8-17 
www.arthmed.pl, info@arthmed.pl

Pracownia  
Densytometryczna i rtG 
•  densytometr z opcj¹ pediatryczn¹ i ortopedyczn¹
•  badania ca³ego uk³adu kostnego (TOTAL BODY)
•  cyfrowy aparat rentgenowski

PoraDnia chirurGii urazowej 
i ortoPeDii
•  kompleksowe leczenie  
 schorzeñ narz¹du ruchu
•  opieka przed- i pooperacyjna

oDDziaŁ chirurGii urazowej i ortoPeDii jeDneGo Dnia
zabiegi operacyjne – bezp³atne w ramach umowy z nFz oraz prywatne

• artroskopowe leczenie cieœni kana³u nadgarstka 
• artroskopie stawu kolanowego, barkowego, stawu ³okciowego, skokowo-piszczelowego, 

rekonstrukcje wiêzade³ • leczenie osoczem bogatop³ytkowym - PRP, leczenie komórkami macierzystymi

 Placówka klimatyzowana

OLSZTYN
Al. Wojska Polskiego 80 89 534 78 88
Al. Sikorskiego 17 89 721 12 66

Zabiegi operacyjne i wizyty w ramach NFZ
Przyjmuj¹ lekarze specjaliœci ortopedzi
Marek Bieniecki, Andrzej Kaczmarek,
Micha³ Bieniecki, Damian Deresiewicz,

Krzysztof Berliński, Michał Karaś,
Dariusz Kossakowski

Fizjoterapeuci
Cezary Kuczkowski, Karol Tarkowian,

Kamil Jankowski

www.artroskopia.olsztyn.pl
www.facebook.com/artroklinika

KOMPLEKSOWE LECZENIE 
USZKODZEÑ STAWU 

KOLANOWEGO I BARKU
OD DIAGNOSTYKI
DO REHABILITACJI

•  porady ortopedyczne
• zabiegi artroskopowe i rekonstrukcyjne
•  nanoartroskopia
•  leczenie paluchów koœlawych 

 (hallux) i paluchów sztywnych
•  przeszczepy komórek macierzystych 

 z tkanki tłuszczowej
•  czynniki wzrostu (PRP)
•  miniinwazyjne zabiegi

 pod kontrol¹ USG
•  pracownia USG narz¹du ruchu
•  pracownia RTG
•  fala uderzeniowa
•  rehabilitacja w pełnym zakresie


