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4 CHIRURGIA OGÓLNA, NACZYNIOWA, ONKOLOGICZNA, PROKTOLOGIA

dr n. med.
MaCIEj BIErnaCKI

specjalista chirurgii ogólnej 
i onkologicznej

  89 535 72 80 od godz. 13.00 

  508 36 26 52
• chirurgia  ogólna 
• chirurgia  onkologiczna
• ¿ylaki
• przepukliny
• usuwanie  drobnych 
  zmian  skórnych
Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 39

dr n.med. Tadeusz Peterlejtner  
specjalista chirurg

poniedziałek, środa, piątek 15 - 17

 proktologia (choroby  jelit  i  odbytu),  
chirurgia  ogólna

rejestracja telefoniczna  601 693 107 
Olsztyn, ul. Mroza 13 (za Centrum H&B)

dr n. med. arTUr PIKTEl

•  choroby piersi
•  leczenie chirurgiczne zmian skóry
•  leczenie chirurgiczne nowotworów 
 uk³adu pokarmowego
•  biopsja pod USG, mammotom
•  trepanobiopsja koœci i szpiku
•  porty naczyniowe

Olsztyn, ul. Hallera 4 B
500 384 380

•  gastroskopia, kolonoskopia, 
 skleroterapia ¿ylaków odbytu 
 w „Ars Medica” Olsztyn, ul. Kopernika 30 
 rej. tel. pn.-pt., 9.00-16.00, 89 532 45 65

specjalista chirurg - onkolog

CHIRURGIA DZIECIÊCA, ORTOPEDIA

ARTROSKOPIA - wziernikowanie wnętrza stawów np. stawów kolanowych. Artroskopię wykonuje się w warunkach sali 
operacyjnej w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Polega na wprowadzeniu urządzenia zwanego artroskopem do stawu 
poprzez niewielkie nacięcia w okolicy stawu. Po jego wprowadzeniu, do wnętrza stawu podaje się roztwór soli fizjologicznej, 
co ułatwia obejrzenie wnętrza stawu. Następnie ocenia się wszystkie struktury wewnątrzstawowe: chrząstki stawowe, błonę 
maziową, więzadła, mięśnie, łąkotki. Ta część zabiegu artroskopii bywa nazywana artroskopią diagnostyczną. Następnie do stawu 
można wprowadzić miniaturowe instrumenty chirurgiczne i zastosować procedury lecznicze w obrębie stwierdzanej patologii. 

 skleroterapia ¿ylaków i naczynek
 skleroterapia ¿ylaków nawrotowych
 kriochirurgia ¿ylaków koñczyn  dolnych
 ablacja ¿ylaków koñczyn dolnych 
 metod¹ rFITT Celon Olympus 
 i metod¹ svs
 termokoagulacja naczynek
 leczenie ¿ylaków odbytu

Stawiguda, ul.Wiœniowa 2 
tel. 604 979 155

www.kriost.pl     kriolek@gmail.com

Katarzyna Suszkiewicz-Kiliañczyk
specjalista chirurg

Rafa³ Suszkiewicz
specjalista chirurg

ORTOPEDIA

LECZNICA CHIRURGICZNO - ORTOPEDYCZNA ESKULAP Sp. z o.o.
Olsztyn, ul. Brzozowa 14a , 89 523 91 31, 507 771 719

www.eskulap.olsztyn.pl
rejestracja tel. pn. 9-17, wt.- czw. 9-16, pt. 9-13
rejestracja e-mailowa: rejestracja.eskulap@wp.pl

	    PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA DLA DOROS£YCH 
    PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA DLA DZIECI 
   PORADNIA PRELUKSACYJNA 
    PORADNIA CHIRURGII DZIECIĘCEJ 
    PORADNIA DERMATOLOGICZNA 
    ZABIEGI OPERACYJNE W RAMACH CHIRURGII JEDNEGO DNIA 
  W ZNIECZULENIU OGÓLNYM  I MIEJSCOWYM 
 - zabiegi artroskopowe kolana, barku, stawu skokowo-goleniowego 
 - operacje korekcyjne wad wrodzonych i nabytych, zw³aszcza stóp 
 - zabiegi z zakresu chirurgii rêki 
 - leczenie czynnikami wzrostu

 NASI LEKARZE SPECJALIŒCI: Witold Ko³tun, Maciej Uchowicz, 
Krystian Kaźmierczak, Artur Kunert, 

Andrzej Wenc³aw, Natalia Zdanowska,
MAIMONIDESMAIMONIDES

Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM)
tel. 607 677 090

ORTOPEDIA
USG NARZ¥DU RUCHU
lek. Wojciech Koterski
specjalista ortopeda-traumatolog
specjalista medycyny sportowej

PORADNIA WAD POSTAWY 
LECZENIE CHORÓB STÓP

dzieci i dorośli

Witold Dudek
fizjoterapeuta, podolog

PRYWATNE CENTRUM LECZENIA CHORÓB NACZYÑ ARTERIA

Olsztyn, ul. Kopernika 30
środa 16.00-19.00

rej. tel. 89 534 55 65 w godz. 700-1900

Dr n.med.
PIOTR MALINOWSKI

Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

PRYWATNA PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ I CHORÓB NACZYÑ

Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 6 (Pantamed)
poniedziałek 16.30-18.30

rej. tel. 89 534 23 33 w godz. 1300-1730

Dr n.med.
JACEK NOWAK

Specjalista chirurgii naczyniowej i ogólnej

lek. MICHaŁ KUKlO
specjalista chirurgii ogólnej 

specjalista chirurgii naczyniowej

mgr pielęgniarstwa

EWA JACKOWSKA
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

▶ leczenie ran przewlekłych 
 ▷ stopa cukrzycowa 
 ▷ owrzodzenia 
 ▷ odleżyny
▶ chirurgia naczyniowa

▶ chirurgia ogólna
▶ miażdżyca tętnic
▶ żylaki
▶ USG Doppler

Olsztyn, ul. Kopernika 30 - poniedziałki 15.00-19.00
rejestracja codziennie tel. 577 890 480


